
Valtiotieteellinen tiedekunta 
Helsingin yliopisto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALAINEN KANAVA LÄNTEEN  
 

Urho Kekkonen ja lännen tiedustelu  
kylmässä propagandasodassa 

 
 

Mikko Virta 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

VÄITÖSKIRJA 
 

Akateeminen väitöskirja, jota esitetään Helsingin yliopiston valtiotieteellisen  
tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Porthanian salissa PIII  

(Yliopistonkatu 3) lauantaina 3. joulukuuta 2022 klo 12. 
 

Helsinki 2022 



Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 215 (2022) 
Poliittinen historia 

 
 
Ohjaajat 
Professori Kimmo Rentola, Helsingin yliopisto 
Professori Juhana Aunesluoma, Helsingin yliopisto 
 
 
Esitarkastajat 
Professori Henrik Meinander, Helsingin yliopisto 
Yliopistonlehtori Mika Suonpää, Turun yliopisto 
 
 
Vastaväittäjä 
Dosentti Aleksi Mainio, Kansallisarkisto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
The Faculty of Social Sciences uses the Ouriginal system  
(plagiarism recognition) to examine all doctoral dissertations. 
 
© Mikko Virta 
 
ISBN 978-951-51-7061-3 (nid.) 
ISBN 978-951-51-7062-0 (pdf) 
 
ISSN 2343-273X (painettu)  
ISSN 2343-2748 (verkkojulkaisu) 
 
Unigrafia 
Helsinki 2022 



 

3 

TIIVISTELMÄ 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Urho Kekkosen ja johtavien länsivaltojen, eli 
Britannian ja Yhdysvaltain, suhteita toisen maailmansodan jälkeisen kahden 
vuosikymmenen aikana. Tarkastelen suhteita poliittisten päättäjien välisenä 
julkisena kanssakäymisenä ja kulissien takaisena epävirallisena yhteydenpi-
tona sekä propagandan ja poliittisen tiedustelun roolia näissä. Tutkimukseni 
keskeisin lähdeaineisto koostuu Foreign Officen, Yhdysvaltain hallinnon, 
CIA:n ja Urho Kekkosen arkistoasiakirjoista. 

Olen jakanut Kekkosen länsisuhteen karkeasti neljään kauteen. Vuosina 
1943–49 Kekkonen oli lännen silmissä kiinnostava nouseva poliitikko. Kekko-
nen solmi yhteydet länsivaltojen tiedustelupalveluihin, ensin amerikkalaiseen 
Wilho Tikanderiin ja myöhemmin britteihin James H. Magilliin ja Rex Bos-
leyhyn. 

Nousu pääministeriksi vuonna 1950 sai länsivallat kiinnostumaan Kekko-
sesta, mutta häneen kohdistui epäluuloja. Kekkosen katsottiin olevan liian lä-
hellä kommunisteja ja Neuvostoliittoa. Vuoden 1958 yöpakkaskriisiin asti 
luottamus kuitenkin parantui hiljalleen. Kekkonen itse suhtautui nuivasti län-
tisiin diplomaatteihin. Talvisodan kokemukset ja lännen avun puuttuminen 
näkyivät hänen ajattelussaan. Jatkosodan aikana Kekkonen oli muodostanut 
uuden ulkopoliittisen ajattelumallinsa, jossa Suomen kohtalo oli riippuvainen 
hyvistä suhteista Neuvostoliittoon. 

Kolmatta kautta eli vuosia 1958–62 leimasivat kriisit ja epäluulo. Yöpakka-
sissa taipunut Kekkonen näytti heikolta mieheltä, joka ei kestänyt Neuvosto-
liiton painostusta, oli liikaa Hruštšovin vaikutuspiirissä ja uskoi Neuvostolii-
ton olevan voitolla kylmässä sodassa. Tilanne näytti niin huonolta, että länsi-
vallat käynnistivät laajan vaikuttamisoperaation, jonka voi jakaa karkeasti 
neljään osaan. Läntiset suurlähettiläät ryhtyivät pitämään tiivistä yhteyttä 
Kekkoseen, presidentti kutsuttiin läntisiin pääkaupunkeihin ja Suomeen alet-
tiin tuoda korkeita läntisiä vieraita. Lisäksi länsivallat alkoivat toimittaa Kek-
koselle luottamuksellisia tietoja salaisten kanavien kautta.  

Alkuvuodesta 1961 Kekkonen ryhtyi opiskelemaan intensiivisesti englan-
tia, jota ei ennestään juuri osannut. Opettajaksi hankittiin britti John Haycraft, 
joka asui Tamminiemessä Kekkosten luona kuukausien ajan. Haycraft toimi 
samalla tiedusteluroolissa ja raportoi presidentin elämästä ja ajatuksista yksi-
tyiskohtaisesti Lontooseen.  

Vuoden 1961 vierailuilla Kekkonen pääsi tapaamaan länsivaltojen valtion-
päämiehiä. Britannian pääministeri Harold Macmillan ja Yhdysvaltain presi-
dentti John F. Kennedy kyselivät Kekkosen näkemyksiä Neuvostoliitosta ja 
pyrkivät vakuuttamaan hänet siitä, ettei länsi ollut häviämässä kylmää sotaa. 
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Vaikuttamisoperaatioon kytkeytyi myös Britannian Foreign Officen salai-
sen propagandaosaston Information Research Departmentin operaatio 
Thread, jossa toimitettiin joukolle valtiojohtajia henkilökohtaisesti räätälöityä 
aineistoa. Tavoitteena oli rakentaa niin syvä luottamussuhde kohdehenkilöi-
hin, että heidän ajatteluunsa voitaisiin tarpeen vaatiessa vaikuttaa. Kekkonen 
oli yksi operaation tärkeimmistä kohteista. 

Salaista kanavaa Kekkoseen hyödynnettiin myös, kun länsivallat 1960-lu-
vun alussa pyrkivät sabotoimaan Helsinkiin suunnitellun kommunistisen 
nuorisofestivaalin valmisteluja. Britit ja amerikkalaiset tekivät läheistä yhteis-
työtä festivaalin suomalaisten vastustajien kanssa. 

Vierailut ja tiivis yhteydenpito paransivat Kekkosen suhteita länteen, 
mutta vuoden 1961 noottikriisi ja KGB-loikkari Anatoli Golitsynin väitteet 
Kekkosesta Neuvostoliiton vaikuttaja-agenttina repivät luottamuksen jälleen 
pirstaleiksi. Länsivallat ryhtyivät varomaan salaisen kanavan käyttöä, sillä tie-
tojen pelättiin vuotavan Moskovaan. 

Länsisuhteiden neljäs kausi alkoi 1960-luvun puoliväliin tultaessa. Luotta-
mus Kekkoseen kasvoi jälleen, kun pahimmat uhkaskenaariot eivät toteutu-
neet. Sen jälkeen länsisuhteissa ei enää tapahtunut dramaattisia muutoksia.  

Tutkimuksessani nousee esille tiedustelupalveluiden rooli Kekkosen län-
sisuhteissa. Kekkonen oli työskennellyt nuoruudessaan vuosia Etsivässä kes-
kuspoliisissa. Hän omaksui salaisen poliisin käytännöt niin hyvin, että hyö-
dynsi niitä läpi pitkän poliittisen uransa. Siinä missä suhteet neuvostotiedus-
teluun olivat tärkeä työkalu ulkopolitiikan hoidossa, näyttää länsitiedustelun 
merkitys olleen pääasiassa tietojenvaihdossa. 

Kekkosen länsisuhteet muodostivat verkostomaisen kudelman, jossa tie-
toa liikkui suoraan ja välikäsien kautta. Tärkeimpiä yhteyshenkilöitä näyttä-
vät olleen Kustaa Vilkuna, adjutantti Urpo Levo, Anne-Marie Snellman, 
Kaarlo Hillilä ja suojelupoliisin päälliköt. Lännen tiedustelupalveluista Kek-
kosella oli suorat yhteydet britteihin Rex Bosleyn ja James H. Magillin kautta. 
Wilho Tikanderin jälkeen yhteys amerikkalaisiin katkesi, ja myöhemmin se 
hoidettiin välikäsien kautta. Tärkein läntinen tiedustelukontakti näyttää ol-
leen Bosley, jonka eläköidyttyä Kekkonen sai tiedustelutietoja suojelupoliisin 
kautta. 
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ABSTRACT 

In this research, I examine the relations between Finnish president Urho Kek-
konen and the leading Western powers, Britain and the United States, during 
the two decades after the Second World War. I examine the relationships be-
tween political decision-makers through their public interaction and behind-
the-scenes informal communication, and the role of propaganda and political 
intelligence in these. The main source material of my research consists of ar-
chive documents of the Foreign Office, the US administration, the CIA, and 
Urho Kekkonen.  

I have roughly divided Kekkonen's Western relationship into four time pe-
riods. In the years 1943–49, Kekkonen was an interesting rising politician in 
the eyes of the West. Kekkonen established connections with the intelligence 
services of the Western powers, first with the American Wilho Tikander and 
later with the British James H. Magill and Rex Bosley.  

Kekkonen’s ascent to the position of prime minister in 1950 caught the at-
tention of Western powers, but he was met with suspicion. Kekkonen was 
considered to be too close to the communists and the Soviet Union. However, 
Western trust in Kekkonen slowly improved, until the Night Frost Crisis of 
1958. 

Kekkonen himself had a harsh attitude toward Western diplomats. The ex-
periences of the Winter War and the lack of aid from the West were reflected 
in his thinking. During the Continuation War, Kekkonen had formed his new 
foreign policy doctrine, according to which the survival of the Finnish State 
was dependent on good relations with the Soviet Union.  

The third period, the years 1958–62, was marked by crises and mistrust. 
Kekkonen, who submitted in the Night Frost Crisis, looked like a weak man 
who could not stand the pressure of the Soviet Union, was too much under 
Khrushchev's sphere of influence, and believed that the Soviet Union had the 
upper hand in the Cold War. The situation looked so bad that the Western 
powers launched a large influence operation with four separate prongs. West-
ern ambassadors began to keep in close contact with Kekkonen, the president 
was invited to Western capitals, and high-ranking Western guests were sent 
to Finland. In addition, the Western powers began to supply Kekkonen with 
confidential information through secret channels.  

At the beginning of 1961, Kekkonen started intensively studying English, 
which he barely knew before. The British John Haycraft was hired as a teacher 
who lived in the presidential residence of Tamminiemi with Kekkonen for 
months. Haycraft also served in an intelligence role, reporting the president's 
life and thoughts in detail to London.  
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During his 1961 visits to London and Washington, Kekkonen was able to 
meet the heads of state of the Western powers. British Prime Minister Harold 
Macmillan and US President John F. Kennedy questioned Kekkonen's about 
his views on the Soviet Union and tried to convince him that the West was not 
losing the Cold War.  

One part of the influence campaign was the Operation Thread carried out 
by the Information Research Department. In this operation personally tailored 
material was delivered to a number of state leaders. The goal was to build 
such a deep relationship of trust with the target persons that their thinking 
could be influenced if necessary. Kekkonen was one of the most important 
targets of the operation.  

The secret channel to Kekkonen was also used when, in the early 1960s, the 
Western powers tried to sabotage the preparations for the communist World 
Festival of Youth and Students planned for Helsinki. The British and Ameri-
cans worked closely with the Finnish opponents of the festival.  

The visits and close contact improved Kekkonen's relations with the West, 
but the 1961 Note Crisis and KGB defector Anatoli Golitsyn's claims about 
Kekkonen as a Soviet agent of influence tore trust to pieces again. The Western 
powers became wary of using the secret channel, as it was feared that the in-
formation would leak to Moscow.  

The fourth period of Western relations began in the mid-1960s. Confidence 
in Kekkonen grew again when the worst threat scenarios did not materialize. 
After that, there were no more dramatic changes in relations with the West.  

In my research, the role of intelligence services in Kekkonen's relations 
with the West rises to the forefront. In his youth, Kekkonen had worked for 
years in the Finnish Security Police (Etsivä keskuspoliisi, EK). He adopted the 
practices of the secret police so well that he used them throughout his long 
political career. Whereas relations with Soviet intelligence were an important 
tool in the management of foreign policy, the role of Western intelligence 
seems to have been mainly in the exchange of information.  

Kekkonen's relations with the West formed a network where information 
moved directly and through intermediaries. The most important contact per-
sons seem to have been Kustaa Vilkuna, adjutant Urpo Levo, Anne-Marie 
Snellman, Kaarlo Hillilä and the chiefs of the Finnish Security and Intelligence 
Service (Suojelupoliisi, Supo). From the western intelligence services, Kekko-
nen had direct connections with the British through Rex Bosley and James H. 
Magill. After Wilho Tikander, the connection with the Americans was broken, 
and later it was managed through intermediaries. The most important contact 
to Western intelligence seems to have been Bosley. After his retirement, Kek-
konen received intelligence information through the Finnish Security and In-
telligence Service. 
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KIITOKSET 

Tätä väitöskirjaa ei olisi ilman ohjaajani professori Kimmo Rentolan tukea ja 
kannustusta. Kimmolle olen kiitollinen kaikesta avusta. 

Otavan kustannuspäällikkö Jarkko Vesikansa innostui heti aiheesta ja kel-
puutti tutkimuksen kustannusohjelmaan. Häneltä sain myös arvokkaita neu-
voja ja kommentteja käsikirjoituksen edistyessä. Kustannustoimittaja Simo 
Pihlajaniemi teki erinomaisen tarkkaa ja perusteellista työtä käsikirjoituksen 
parissa.  

Väitöskirjani esitarkastajia Henrik Meinanderia ja Mika Suonpäätä kiitän 
hyvistä parannusehdotuksista. 

Urho Kekkosen arkistossa olen saanut parasta arkistopalvelua Suomessa, 
minkä lisäksi iltaisin on grilli kärynnyt, sauna lämmennyt ja olut sihahtanut. 
Kiitos siis Pekka Lähteenkorvalle, Tapio Enbergille ja Janne Ridanpäälle, joista 
viimeisin on auttanut myös siirryttyään Päivälehden arkiston palvelukseen. 
Ystävällistä palvelua olen saanut myös Kew’n The National Archivesin, Kan-
sallisarkiston, suojelupoliisin arkiston, eduskunnan arkiston ja ulkoministe-
riön arkiston henkilökunnalta.  

Toimittaja Maarit Tyrkkö luovutti käyttööni 1970-luvulla tekemänsä haas-
tattelunauhoitukset ja analysoi John Haycraftin laatimaa henkilökuvaa Kek-
kosesta. Rex Bosleyn haastattelu osoittautui tutkimukseni kenties tärkeim-
mäksi yksittäiseksi lähteeksi. 

Juhani Suomi antoi luvan käyttää arkistokokoelmaansa, opasti oikeiden 
asiakirjojen jäljille ja kertoi arvokkaita vinkkejä. Edesmennyt toimittaja ja kol-
lega Olli Ainola kannusti ja luovutti keräämäänsä aineistoa käyttööni. 

Esimieheni Iltalehdessä ja Tekniikka&Taloudessa ovat suhtautuneet tutki-
mustyöhöni myötämielisesti ja antaneet pitää vapaita, mikä on mahdollista-
nut aineistonkeruumatkat Lontooseen. Iltalehden arkisto osoittautui jälleen 
kerran korvaamattomaksi etsiessäni valokuvia. 

Jaakko Iloniemi, Nicholas Barrington ja Richard Tötterman ovat antaneet 
arvokkaita tietoja haastatteluissa. Viimeistä eivät kiitokset enää valitettavasti 
tavoita. 

Ilman Helsingin yliopiston poliittisen historian oppiaineen henkilökuntaa 
en olisi päässyt koskaan näin pitkälle. Erityiskiitos kuuluu vanhoille opettajil-
leni Tauno Saarelalle ja Pauli Kettuselle. Väitöskirjani vastuuohjaajaksi kesken 
prosessin hypännyt Juhana Aunesluoma auttoi puolestaan jatko-opintojen 
viimeistelyssä ja käytännön asioissa. 

Helsingin yliopiston matka-apurahat mahdollistivat aineistonkeruun Lon-
toossa, ja Otavan kirjasäätiön ansiosta saatoin irrottautua ansiotyöstä palkat-
tomalla vapaalle. 
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Osansa kiitoksista ansaitsevat ystävät ja läheiset. Teemu luki läpi koko kä-
sikirjoituksen ja antoi arvokkaita parannusehdotuksia. Kaisa, Ulla, Jutta ja 
James auttoivat tulkitsemaan erästä vaikeaselkoista brittimuistiota.  

Äitini Anne oikoluki ja kommentoi käsikirjoitusta peräti kahdesti, enkä 
olisi ilman häntä saanut mitään tolkkua Kaarlo Hillilän päiväkirjamerkin-
nöistä. 

Vaimolleni Tiinalle olen kiitollinen paitsi terävistä huomioista ja kannus-
tuksesta myös kärsivällisyydestä, jota on projektin aikana koeteltu. Koti ei ole 
ylläpitänyt eikä ruoka laittanut itse itseään. 

Kiitän tuesta myös muita ystäviä ja kollegoita, joiden nimiä en erikseen 
mainitse. Samalla pahoittelen, että olette joutuneet kuuntelemaan liian monia 
juttuja Kekkosesta. 

 
 

 
Helsingissä 18.9.2022 
Mikko Virta 
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1 JOHDANTO 

 
Neuvostoliitto ja länsivallat kävivät kulisseissa salaista sotaa Suomesta. Elet-
tiin kylmän sodan kuumimpia vuosia 1950-luvun lopussa ja 60-luvun alussa. 
Urho Kekkonen oli ensimmäisen presidenttikautensa puolivälissä. Kaikki 
merkit viittasivat siihen, että kansaa jakava yhden äänen presidentti onnistuisi 
saamaan jatkokauden.  

Lännessä pelättiin Neuvostoliiton nielaisevan Suomen, kuten se oli nielais-
sut ensin Tšekkoslovakian ja sitten Unkarin. Kekkonen näytti hyväksyneen 
maansa synkän kohtalon. Hän oli vajoamassa yhä syvemmälle neuvostojoh-
taja Nikita Hruštšovin lumoihin. Huolestuttavia viestejä kantautui yksi toi-
sensa perään. Jotain oli tehtävä.  

Britannian ulkoministeriössä päätettiin, että Kekkonen käännytettäisiin 
länteen. Alkoi monivaiheinen operaatio, jonka piti avata presidentin silmät 
länsivaltojen todelliselle voimalle. 

Uudet arkistolöydöt osoittavat, miten läntiset suurvallat sitoivat salaista 
verkkoaan Suomen presidentin ympärille ja kuinka Kekkonen päätyi kylmän 
sodan propagandataistelun keskipisteeseen. Samalla alkaa selvitä, miten län-
nen tiedustelu-upseerit rakensivat arkaluontoiset kontaktit Kekkoseen ja mil-
laista oli heidän tiedettyä tiiviimpi seuraelämänsä keskellä kriittisiä vaaran 
vuosia, jolloin itsenäisen Suomen kohtalo oli veitsen terällä. 

Salaisen poliisin palveluksessa nuoruusvuotensa viettänyt Kekkonen oli 
sielultaan tiedustelumies. Hänestä ei kuitenkaan tullut turvallisuuspalvelun 
johtajaa, vaan poliitikko. Siinä roolissa Kekkonen solmi tiiviit yhteydet niin 
Neuvostoliiton kuin länsivaltojen tiedustelupalveluihin. Sodanjälkeisinä vuo-
sina solmitut yhteydet läntisiin tiedustelu-upseereihin säilyivät läpi Kekkosen 
elämän.  

Britannian tiedustelupalvelu saattoi tiukan paikan tullen lähettää vanhan 
ystävän tapaamaan Kekkosta ja hankkimaan tietoja Suomesta suoraan kaik-
kein korkeimmalta taholta. Britit onnistuivat jopa sijoittamaan miehensä asu-
maan Tamminiemeen ja raportoimaan presidentin jokapäiväisestä elämästä 
Lontooseen. 

Miksi Lontoossa ja Washingtonissa oltiin Kekkosesta vakavasti huolis-
saan? Entä miksi Kekkonen viihtyi niin hyvin tiedustelu-upseerien seurassa? 
Ymmärtääkseen tätä kaikkea pitää tietää, miten Urho Kekkosen maailmankat-
somus rakentui. Millaista oli parikymppisenä nuorukaisena jahdata kommu-
nisteja Kainuun metsissä ja kuulustella heitä salaisen poliisin putkassa – ko-
viakaan keinoja kaihtamatta. Kuinka nuoren nousevan poliitikon maailman-
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kuva romahti, kun talvisodan kohtalon hetkillä lännen suurvallat jättivät Suo-
men yksin Neuvostoliiton armoille. Ja miten sodan taitekohdassa Kekkonen 
ymmärsi, mikä tulisi määrittämään Suomen olemassaoloa tulevina vuosikym-
meninä. 

1.1 AIHEEN RAJAUS JA TUTKIMUKSEN PERUSTELU 

Urho Kekkonen on todennäköisesti ollut itsenäisen Suomen historian vaiku-
tusvaltaisin yksittäinen poliitikko. Hän toimi ministerinä yli 3 600 päivää, pää-
ministerinä viidessä eri hallituksessa ja presidenttinä 25 vuotta. Vaikka Kek-
kosta on tutkittu luultavasti enemmän kuin ketään toista suomalaista poliitik-
koa,1 paljon on myös tutkimatta. Uusien lähteiden käyttö ja vanhojen lähtei-
den tarkastelu uusista näkökulmista auttaa täyttämään tutkimuskentällä ole-
via aukkoja. 

Tutkimukseni lähtökohta ei ole ollut kaikkein tyypillisin poliittisen histo-
rian väitöskirjalle. Löysin ensin yksittäisen dokumentin ja sen jälkeen koko-
naan uuden aineiston, jota ei ollut aiemmin hyödynnetty. Tutkimukseni on 
laajentunut tämän aineiston ympärille, kun olen pyrkinyt sijoittamaan sitä 
historialliseen kontekstiinsa.  

Työn edistyessä tutkimuskysymykset ovat saaneet lopullisen muotonsa. 
Ne muodostavat ikään kuin useamman kehyksen alkuperäisen aineistolöy-
dön ympärille. Kaikkein laajimmassa kehyksessä tavoitteenani on selvittää, 
millaiset olivat Urho Kekkosen ja johtavien länsivaltojen suhteet toisen maail-
mansodan jälkeisen kahden vuosikymmenen aikana ja miten ne kehittyivät 
tuona aikana. Johtavilla länsivalloilla tarkoitan Yhdysvaltoja ja Britanniaa. 
Tutkimuksessa tarkastelen Kekkosen länsisuhteita korkeiden poliittisten 
päättäjien välisenä julkisena kanssakäymisenä sekä kulissien takaisena epävi-
rallisena yhteydenpitona. Suppeammassa kehyksessä pyrin selvittämään län-
simaiden Suomessa harjoittamaa propagandaa ja poliittista tiedustelua osana 
Kekkosen länsisuhteita. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat, miten Urho 
Kekkoseen suhtauduttiin johtavien länsivaltojen hallinnossa ja poliittisessa 
johdossa, miten länsivallat pyrkivät vaikuttamaan Kekkoseen, millaiset Kek-
kosen yhteydet länteen olivat sekä miten hän tätä suhteiden kudelmaa ylläpiti 
ja rakensi vuosien saatossa. Tutkimuksessa nousee esille informaation, henki-
lökohtaisten suhteiden ja tiedustelupalveluiden salaisen työn merkitys yhtey-
denpidossa. Pyrin myös hahmottamaan länsivaltojen poliittisen tiedustelun 
roolia Suomessa laajemminkin kuin vain Kekkosen kohdalla. 

 
1 Suomen presidenteistä Mannerheimia on luultavasti käsitelty vielä enemmän, mutta ei niinkään 
poliitikkona vaan sotilaana. 
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Vaikka Kekkosen länsisuhteita on käsitelty jo aiemmassa tutkimuksessa, ei 
näin laajaa ja kokonaisvaltaista tarkastelua ole tehty. Propagandan ja tiedus-
telun tarkastelu tuovat länsisuhteisiin myös uusia ulottuvuuksia, jotka ovat 
jääneet aiemmassa tutkimuksessa paitsioon. Kekkoseen kohdistunutta län-
tistä informaatiovaikuttamista ei ole aiemmin tutkittu.  

Tutkimukseni keskeistä teemaa, länsivaltojen pyrkimystä oikaista Kekko-
sen ajattelua ja käännyttää hänet länsimieliseksi, on sivuttu aiemmassa tutki-
muksessa vain ohimennen. Pyrkimyksiin ovat amerikkalaisten ja brittiläisten 
arkistolähteiden pohjalta viitanneet Hannu Rautkallio, Pertti Salminen ja 
Jukka Rislakki. Myös Max Jakobson on ollut asiasta perillä. Tässä tutkimuk-
sessa väitän kuitenkin, että kyseessä oli monitahoisempi ja laajempi operaatio 
kuin aiemmin on ymmärretty. Se kytkeytyi perusteellisesti länsivaltojen Suo-
men-politiikkaan 1960-luvun taitteen molemmin puolin.  

Tarkastelen Kekkosen länsisuhteiden kehitystä pääasiassa kronologisesti. 
Pääpaino on erityisesti 1950-luvun lopussa ja 1960-luvun alussa, sillä ajankoh-
taan osuu useampia suhteiden kannalta keskeisiä tapahtumia, kuten yöpak-
kaset ja noottikriisi. Aiemmassa tutkimuksessa on todettu 1960-luvun taitteen 
olleen kiistaton käännekohta länsivaltojen Suomeen suunnatussa kommunis-
minvastaisessa propagandassa,2 mikä myös tukee tutkimukseni ajallista pai-
nopistettä. Otan lähempään tarkasteluun myös yksittäisiä tapahtumia, jotka 
ovat jääneet aiemmassa tutkimuksessa vähemmälle huomiolle mutta joilla 
näyttää olleen merkitystä Kekkosen ja lännen suhteille. Yksi tällainen on syk-
syllä 1945 Evon metsäkoululla järjestetty hirvijahti, jossa Kekkonen solmi suh-
teet Britannian ulkomaantiedustelun edustajiin. 

Tarkastelen tutkimuksessa johtavista länsivalloista erityisesti Britanniaa, 
koska sen suhde Suomeen on ollut historiallispoliittisesti läheisempi kuin Yh-
dysvaltain. Kekkosen ja Britannian epävirallinen yhteydenpito näyttää myös 
olleen tiiviimpää kuin kontakti Yhdysvaltoihin, jota hoidettiin usein välikä-
sien kautta. 

Tutkimukseni kysymyksenasetteluun on vaikuttanut Britannian kylmän 
sodan aikaista propagandaa ja informaatiovaikuttamista käsittelevä lähdeai-
neisto, jota on vapautettu tutkijoiden käyttöön 2010-luvun lopulla. Globaali 
koronapandemia on puolestaan vaikuttanut siihen, että tutkimusta tehdessäni 
eurooppalainen lähdeaineisto on ollut paremmin saatavilla kuin amerikkalai-
set digitoimattomat asiakirjat. 

Propagandan ja kulttuurin merkitys kylmässä sodassa on noussut esille lu-
kuisissa tutkimuksissa viimeisten vuosikymmenien aikana. Vaikka kyseessä 
onkin yksi kylmän sodan tutkimuksen tuoreimmista tutkimusaloista, tunnus-
tetaan idän ja lännen välisen konfliktin psykologinen ulottuvuus nykyään 

 
2 Fields, Marek (2019): Lännestä tuulee. Britannian ja Yhdysvaltojen propaganda kylmän sodan 
Suomessa. Art House, Helsinki, 316. 
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merkityksellisenä siinä missä poliittinen ja taloudellinenkin. Kulttuurinen 
kylmä sota oli taistelua arvoista, asenteista, uskomuksista ja maailmanku-
vista. Se oli pyrkimystä vakuuttaa maailma oman yhteiskuntajärjestelmän pa-
remmuudesta ja kestävyydestä. Kuvaavaa on, että johtavat länsivallat Britan-
nia ja Yhdysvallat ryhtyivät panostamaan propagandataisteluun jo varsin 
pian toisen maailmansodan päättymisen jälkeen.3 

Propagandan näkökulmasta Britannia on vähintään yhtä kiinnostava tut-
kimuskohde kuin Yhdysvallat. Kylmän sodan alkuvaiheessa brittien propa-
gandakoneisto oli jopa kehittyneempi kuin amerikkalaisilla liittolaisilla.4 
Vaikka Yhdysvallat jyräsikin suurvallan resursseilla sittemmin ohi, säilyi Bri-
tannian rooli merkittävänä. Suomalaisesta näkökulmasta huomionarvoista on 
myös johtavien länsivaltojen työnjako. Amerikkalaiset kohdistivat propagan-
daansa rautaesiripun toiselle puolelle, kun taas brittien matalamman profiilin 
toiminta soveltui paremmin kommunismin vastustamiseen niin sanotussa va-
paassa maailmassa, johon Suomikin luettiin.5 

Keskityn tutkimuksessani pääasiassa vuosiin 1943–65. Ennen toista maail-
mansotaa Urho Kekkonen ei näytä poliittisena toimijana juuri herättäneen 
kiinnostusta länsivalloissa, vaikka hän ehtikin olla useamman vuoden minis-
terinä. Kiinnostus heräsi sodan loppupuolella, kun Kekkonen alkoi profiloitua 
rauhanopposition henkisenä poliitikkona. Vuosina 1943–45 Kekkonen solmi 
kontaktit läntisten suurvaltojen tiedustelupalveluihin ja nousi sotavuosien 
paitsiosta takaisin Suomen politiikan huipulle. Kiinnostavimmat käänteet län-
sisuhteissa ajoittuvat 1960-luvun taitteen molemmille puolille. 1960-luvun 
puolivälissä Kekkosen länsisuhteet olivat kriisien jälkeen tasaantuneet, eikä 
niissä näytä tapahtuneen enää dramaattisia käänteitä. Kekkosen virkakauden 
loppuaikaa ja korkean tason poliittisia suhteita länteen on käsitelty kohtuulli-
sella tarkkuudella jo aiemmassa tutkimuksessa. Viime vuosina tutkijoiden 
käyttöön vapautettu Information Research Departmentia (IRD) koskeva brit-
tiläinen arkistoaineistokin päättyy 1960-luvun puolivälin tienoille. Tutkimuk-
sen ajanjakso on muutenkin varsin laaja, joten tarkastelun päättämistä pääosin 
1960-luvun puoliväliin voi perustella myös tutkimusekonomialla. 

 
3 Hixson, Walter L. (1997): Parting the Curtain. Propaganda, Culture and the Cold War, 1945–1961. 
St. Martin’s Griffin, News York, ix; Koivunen, Pia – Mikkonen, Simo (2022): "Kulttuuridiplomatian 
näkökulma kylmään sotaan". Historiallinen aikakauskirja 2/2022, 133–134; Fields 2019, 9–10; Jenks, 
John (2006): British Propaganda and News Media in the Cold War. Edinburgh University Press, 5; 
Collier, Simon M. W. (2013): Countering Communist and Nasserite Propaganda: the Foreign Office 
Information Research Department in the Middle East and Africa, 1954–1963. University of 
Hertfordshire, 2. 
4 Wilford, Hugh (2008): The Mighty Wurlitzer. How the CIA played America. Harvard University 
Press, USA, 5. 
5 Collier, 3. 
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Poikkeuksena käsittelen Kekkosen henkilökohtaisia suhteita Britannian ul-
komaantiedusteluun sekä tiedustelutietojen vaihtoa lännen kanssa president-
tikauden loppuun saakka, jotta kokonaisuus niiden osalta olisi helpommin 
ymmärrettävissä. Lopussa käyn läpi lyhyesti myös Etyk-prosessia sekä Kek-
kosen roolia idän ja lännen välittäjänä pääasiassa aiemman tutkimuksen poh-
jalta, jotta lukijalle syntyy jonkinlainen kokonaiskuva pitkästä kehityskaa-
resta. 

Puolustuspolitiikka oli Kekkosen ja Suomen länsisuhteissa oma kokonai-
suutensa, johon kytkeytyivät muun muassa kalustohankinnat ja Pariisin rau-
hansopimuksen tulkinta. Puolustuspolitiikan käsittelyn olen rajannut pääosin 
tämän tutkimuksen ulkopuolelle, jotta kokonaisuus ei paisuisi liikaa. Aiheesta 
on jo olemassa Pertti Salmisen perusteellinen tutkimustyö, jossa on käyty läpi 
myös brittiläisiä arkistolähteitä.6 Myös Pekka Visuri on käsitellyt aihepiiriä. 
Olen kuitenkin ottanut tarkasteluun mukaan sotilastiedustelun läntiset kon-
taktit, koska ne kytkeytyivät laajemmin läntisten tiedustelupalveluiden toi-
mintaan Suomessa ja tarjoavat vertailukohtaa Kekkosen henkilökohtaiselle 
tiedonvaihdolle. 

Suomen ja lännen poliittiset ja taloudelliset suhteet yleisemmällä tasolla 
olen pääosin jättänyt tutkimuksen ulkopuolelle. Näitä ei luonnollisestikaan 
ole voinut täysin sivuuttaa, mutta olen pyrkinyt pitämään niiden käsittelyn 
suppeana. Perusteena tässäkin on pyrkimys olla paisuttamatta tutkimusta 
liikaa. 

1.2 AIKAISEMPI TUTKIMUS 

Tutkimukseni kytkeytyy aikaisempaan kylmän sodan poliittisen historian, 
tiedustelun ja propagandan tutkimukseen sekä Kekkos-tutkimukseen. Urho 
Kekkosen länsisuhteita on aiemmin käsitelty tai vähintäänkin sivuttu lukui-
sissa Suomen kylmän sodan ajan ulkopolitiikka koskevissa tutkimuksissa ja 
muistelmissa sekä tieteellisissä ja populaareissa artikkeleissa. Tutkimuksista 
keskeisimmät ovat Juhani Suomen laaja kahdeksanosainen elämäkertasarja 
Kekkosesta sekä Hannu Rautkallion läntisiin lähteisiin perustuvat Kekkosta 
ja Suomen ulkopolitiikkaa käsittelevät teokset Paasikivi vai Kekkonen (1990) ja 
Kekkonen ja Moskova (1991).7 Juhani Suomen elämäkertasarja on julkaistu 1980-
luvun jälkipuoliskolla ja 1990-luvulla, Rautkallion teokset puolestaan 1990-lu-

 
6 Salminen, Pertti (1995): Puolueettomuuden nimeen. Sotilasjohto Kekkosen linjalla ja sen sivussa 
1961–1966. Kustannus Oy Suomen Mies, Helsinki. 
7 Rautkallio, Hannu (1990): Paasikivi vai Kekkonen. Suomi lännestä nähtynä 1945–1956. Tammi, 
Helsinki; Rautkallio, Hannu (1991): Kekkonen ja Moskova. Suomi lännestä nähtynä 1956–1962. 
Tammi, Helsinki. 
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vun alkuvuosina. Molemmissa on hyödynnetty ensimmäisiä tutkijoiden käyt-
töön vapautettuja läntisiä ulkopoliittisia aineistoja. Juhani Suomen tutkimuk-
sissa läntisellä näkökulmalla ja lähdeaineistolla on ollut lähinnä täydentävä 
rooli, kun pääpaino on ollut Kekkosen yksityisarkiston ja ulkoministeriön ar-
kiston aineistossa. Suomella on ollut käytössään myös Kekkosen oma lehtilei-
kekokoelma, johon on tallennettu runsaasti läntisiä lehtikirjoituksia. Rautkal-
lion tutkimuksissa painopiste on lännen suhtautumisessa Kekkoseen, ja läh-
deaineisto on koostunut pitkälti läntisistä arkistolähteistä. 

Juhani Suomen elämäkertasarja on paitsi huolellisesti laadittu tutkimus 
Kekkosen poliittisesta toiminnasta myös kattava perustutkimus kylmän so-
dan aikakaudesta Suomen historiassa. Teossarja on sekä suurten linjojen että 
monien yksityiskohtien osalta edelleen relevantti. Se on muodostanut Kekkos-
tutkimukselle kivijalan ja tarjonnut myös omalle tutkimukselleni vahvan poh-
jan, jonka päälle on voinut rakentaa uutta. On kuitenkin syytä huomioida, että 
Suomen tarkastelukulma on läpi elämäkertasarjan varsin myötämielinen Kek-
kosen toiminnalle. Tutkimusta onkin arvosteltu liian kritiikittömäksi.8 Tutkija 
Timo J. Tuikka on pitänyt Juhani Suomen tulkintaa paikoin pulmallisena, 
koska hän on esittänyt Kekkosen toimet useimmiten parhain päin ja löytänyt 
Kekkosen toiminnasta jälkirationaalisesti jopa oraakkelimaisia piirteitä.9 Tut-
kimuskohteen liiallinen glorifiointi on toki yleisemminkin elämäkertoja vai-
vaava ongelma, joka pitää ottaa huomioon, kun niitä käyttää lähdekirjallisuu-
tena. 

Hannu Rautakallio on käynyt läpi kattavasti läntistä lähdeaineistoa ja var-
sinkin myöhemmissä tutkimuksissaan löytänyt myös tietoja läntisten tiedus-
telu-upseerien, erityisesti amerikkalaisten, taustoista ja toiminnasta Suo-
messa.10 Rautkallion tutkimusten ongelmana näyttää kuitenkin olevan lähtei-
den valikoiva käyttö ja tulkinta, mikä on johtanut leimallisen Kekkos-vastai-
seen lopputulokseen. Tähän on kiinnittänyt huomiota samoja lähteitä käyttä-
nyt Jussi M. Hanhimäki.11 Olen myös oman tutkimukseni puitteissa havain-
nut, että Rautkallion käyttämiä lähteitä lukiessa voi tulla erilaisiin johtopää-
töksiin. Rautkallion tutkimusten ongelmana on ollut myös se, että hän on pyr-

 
8 Hentilä, Seppo (2001): "Mistä kiistellään, kun kiistellään Kekkosesta?" Historiallinen aikakauskirja 
1/2001, 65; Mäntylä, Matti (2016): Pohjois-Suomea kehittämässä. Periferia Urho Kekkosen politiikan 
kohteena ja vallankäytön välineenä vuosina 1950–1981. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 20. 
9 Tuikka, Timo J. (2007): ”Kekkosen konstit”. Urho Kekkosen historia- ja politiikkakäsitykset teoriasta 
käytäntöön 1933–1981. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 24. 
10 Länsitiedustelusta kylmän sodan aikana erityisesti Rautkallio, Hannu (2010): Alistumisen vuodet 
1954–1961. Suomettuminen vai lännettyminen? Paasilinna, Helsinki; Rautkallio, Hannu (2015): 
Idässä kiinni, länteen kallellaan. USA ja Suomi 1944–1958. Docendo, Jyväskylä. 
11 Hanhimäki, Jussi M. (1996): Rinnakkaiseloa patoamassa. Yhdysvallat ja Paasikiven linja 1948–
1956. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki, 13; Rautkallion tarkoitushakuisuuteen on kiinnittänyt 
huomiota myös Tuikka 2007, 27. 
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kinyt rekonstruoimaan suomalaisten poliittisten päättäjien motiiveja ja ratkai-
suja brittiläisten ja amerikkalaisten arkistolähteiden pohjalta. Siihen aineisto 
ei kuitenkaan yksipuolisuutensa takia sovellu sellaisenaan.12 

Sekä Juhani Suomen että Hannu Rautkallion tutkimusten ilmestymisestä 
on kulunut jo noin 30 vuotta. Sen jälkeen on vapautunut runsaasti uutta ai-
neistoa. Suomi itse on kirjasarjan ensimmäisen osan johdannossa viitannut 
akateemisen opettajansa L. A. Puntilan toteamukseen, jonka mukaan niin sa-
nottu historiallinen totuus kestää korkeintaan yhden miespolven eli suurin 
piirtein kolme vuosikymmentä.13 Sen valossa onkin hyvä aika tarkastella asi-
oita uudemman kerran. 

Akateeminen Kekkos-tutkimus kärsi 2000-luvun alussa väheksynnästä, 
eikä sitä pidetty muodikkaana tai ansiokkaana. Seppo Hentilän mukaan mo-
net nuoren polven tutkijat olivat ”perin juurin kyllästyneitä ’kekkosiin ja noot-
teihin’”. Hentilä on peräänkuuluttanut Kekkosen aikakaudesta sekä normaa-
lia perustutkimusta että historiapoliittista tutkimusta.14  

Kekkos-tutkimukselle ja Kekkosen aikakautta käsittelevälle historiantutki-
mukselle on ollut ominaista kiistely siitä, johtiko Kekkosen linja Suomen kan-
nalta hyvään vai huonoon lopputulokseen. Kilpailevia tulkintoja ovat esittä-
neet varsinkin Juhani Suomi ja Hannu Rautkallio, joista on muodostunut Kek-
kos-tutkimuksen vastapoolit.15  

Henrik Meinander on kytkenyt tulkintariidan Suomen ulkopoliittisen ja 
geopoliittisen aseman muutokseen 1990-luvun alussa. Silloin syntyi tarve ar-
vioida kylmän sodan historiaa uudelleen niin politiikassa kuin kulttuurissa-
kin. Kekkosen hahmo näytteli uudelleenarvioissa keskeistä roolia, sillä koko 
aikakausi oli henkilöitynyt pitkälti häneen. Meinanderin mukaan ”vastapoolit 
Suomi ja Rautkallio ovat muodostaneet kekkografisen riidan ideologisen voi-
makentän”.16 

Kekkos-tutkimus ei ole suinkaan loppunut Juhani Suomeen ja Hannu 
Rautkallioon, joskin molemmat ovat ahkerasti julkaisseet vielä 2020-luvulla-
kin. Tällä vuosituhannella ilmestyneessä Kekkos-tutkimuksessa on korostu-
nut Kekkosen ja tämän politiikan tarkastelu jonkin erityisteeman valossa.17 
Tällaisia väitöstutkimuksia ovat olleet esimerkiksi Pekka Niirasen Kekkonen ja 
kirkko – Tasavallan presidentti Urho Kekkosen ja Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon suhteet vuosina 1956–1981 (2000), Lasse Lehtisen Aatosta jaloa ja alhaista 
mieltä – Urho Kekkosen ja SDP:n suhteet 1944–1981 (2002), Tuomas Lohen ”Totu 

 
12 Hanhimäki 1996, 13. 
13 Suomi, Juhani (1986): Myrrysmies. Urho Kekkonen 1936–1944. Otava, Helsinki, 13. 
14 Hentilä 2001, 71; Mäntylä, 20. 
15 Tuikka 2007, 10; Meinander, Henrik (2010): Kekkografia. Historiaesseitä. Siltala, Helsinki, 134; 
Mäntylä, 23; Hanhimäki 1996, 12–13. 
16 Meinander, 134. 
17 Mäntylä, 21. 
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sitä sallimahan, mik’ ei parkuen parane” – Suomen johtavan sanomalehdistön suh-
tautuminen Urho Kekkoseen 1944–1956 (2003), Esa Seppäsen Miekkailija vastaan 
tulivuori – Urho Kekkonen ja Nikita Hruštšev 1955–1964 (2004), Timo J. Tuikan 
”Kekkosen konstit” – Urho Kekkosen historia- ja politiikkakäsitykset teoriasta käytän-
töön 1933–1981 (2007), Ville Jalovaaran Kirkko, Kekkonen ja kommunismi poliitti-
sina kriisivuosina 1958–1962 (2007), Seppo Keräsen Ehdollinen demokratia – Urho 
Kekkonen ja työmarkkinapolitiikka (2010) ja Matti Mäntylän Pohjois-Suomea kehit-
tämässä – Periferia Urho Kekkosen politiikan kohteena ja vallankäytön välineenä vuo-
sina 1950–1981 (2016). Aivan viime vuosien tutkimuksessa on otettu tarkaste-
luun myös Kekkosen urheilutausta. Aiheesta on julkaistu Kalle Virtapohjan 
Kekkonen urheilumiehenä – Kilpakenttien känästä Suomen presidentiksi (2018) ja 
Hannu Pelttarin Kekkosen kisat – Urho Kekkonen ja urheilu (2018). 

Urho Kekkosen elämäkerta on pari kertaa mahdutettu yksiin kansiin. En-
simmäinen kattava kokonaisesitys oli Jukka Seppisen vuonna 2004 julkaistu, 
poliittiseksi elämäkerraksi nimetty Urho Kekkonen – Suomen johtaja. Juhani 
Suomen tiiliskivi Lohen sukua – Urho Kekkonen, poliitikko ja valtiomies (2010) on 
puolestaan tiivistelmä kahdeksanosaisesta elämäkertasarjasta. 

Uuteen ulkomaiseen lähdeaineistoon perustuvaa tietoa Kekkosen poliitti-
sesta toiminnasta on saatu vielä 2010-luvullakin. Uusien neuvostoliittolaisten 
lähteiden perusteella Kekkosta ovat käsitelleet Antti Kujala tutkimuksessaan 
Neukkujen taskussa? Kekkonen, suomalaiset puolueet ja Neuvostoliitto 1956–1971 
(2013) sekä Kimmo Rentola teoksessa Varjo Suomen yllä – Stalinin salaiset kan-
siot (2017). 

Kekkos-tutkimukselle on ollut ominaista keskittyminen ulkopolitiikkaan 
ja Kekkosen vallankäyttöön. Tätä laitaa edustavat esimerkiksi Hannu Raut-
kallion, Esa Seppäsen ja Jukka Seppisen tutkimukset.18 Toisaalta Suomen kyl-
män sodan ajan ulkopolitiikan tutkimuksessa Kekkosella on ollut – ymmär-
rettävästi – keskeinen rooli. Suomen ulkopolitiikkaa 1950–70-luvuilla on vai-
keaa ellei peräti mahdotonta erottaa Kekkosesta. Oma työni asettuu tutkimus-
kentälle osana Kekkosen ulkopolitiikan tutkimusta mutta myös jatkumona 
2000-luvun erityisteemaisille Kekkos-tutkimuksille. 

Aikaisempaa Kekkos-tutkimusta arvioidessa täytyy huomioida, että suu-
rin osa tutkijoista on Kekkosen aikalaisia, osa jopa hänet tunteneita ja hänen 
kanssaan toimineita. Pääsyy lienee aiheen tuoreus, ulottuihan Kekkosen val-
takausi aina 1980-luvun alkuun saakka. Tunnetuimmista tutkijoista Juhani 
Suomi työskenteli Kekkosen aikana ulkoministeriössä ja Esa Seppänen Kek-
kosen adjutanttina. Kekkosen nuoruutta tutkinut Ari Uino on puolestaan 
Sylvi Kekkosen (o.s. Uino) sukulainen. Tutkimuskohteen henkilökohtaisesta 
tuntemisesta on epäilemättä niin hyötyä kuin haittaakin. Varsinkin henkilö-

 
18 Mäntylä, 22. 
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historian kohdalla tutkimuskohteen persoonallisuuden eri puolten kuvaami-
sessa tuntemisesta on etua, mutta toisaalta kohteen toiminnan arvioimiseen 
tarvittaisiin jonkin verran välimatkaa.19  

Toinen Kekkos-tutkimuksen objektiivisuuteen liittyvistä kysymyksistä 
koskee tutkimuksen poliittisuutta. Mikko Majanderin mukaan Juhani Suomen 
elämäkertasarjaa hallitsee kielteinen asenne sosiaalidemokraatteja kohtaan. 
Toisaalta SDP:n kansanedustajana toimineen Lasse Lehtisen väitöskirjaa lei-
maa kielteinen suhtautuminen Kekkoseen.20 Asenteellisesta lähtökohdasta 
kertoo jo se, että Lehtinen on omistanut väitöskirjansa vanhemmilleen ja ”kai-
kille muillekin, jotka vuonna 1956 äänestivät Fagerholmia”.21 Esa Seppänen 
on puolestaan maininnut väitöskirjansa ensisijaiseksi tutkimusmotiiviksi tar-
peen oikaista ”pahojen puheiden ja kirjoitusten” luomaa ”yksipuolista ja vää-
ristynyttä” kuvaa Kekkosesta.22 

Nimenomaan Kekkosen ja Britannian suhteita on aiemmin käsitellyt Vesa 
Vares artikkelissaan ”Englanti ja Kekkonen 1953–1954”. Vareksen artikkeli on 
kiinnostava ja perusteellinen, joskin kovin rajallinen katsaus. Vares on pyrki-
nyt brittiläisen arkistoaineiston pohjalta jäljittämään murroskohtaa, joka loi 
läntisen kuvan Kekkosesta presidenttikausien ajaksi.23 

Britannia ja Suomen suhteita kylmän sodan alkuvuosina on aiemmin tar-
kastellut brittiläisten arkistolähteiden pohjalta Jukka Nevakivi vuonna 1983 
ilmestyneessä teoksessaan Maanalaista diplomatiaa.24 Nevakivi on tarkastellut 
myös Suomen talvisotaa brittinäkökulmasta ensin 1970-luvulla teoksessaan 
Apu, jota ei pyydetty ja myöhemmin vuonna 2000 tarkistetussa versiossa Apu 
jota ei annettu.25 Juhana Aunesluoman toimittama artikkelikokoelma From War 
to Cold War tarjoaa useita eri näkökulmia Suomen ja Britannian suhteisiin.26 
Kiinnostavia havaintoja aihepiiristä löytyy myös Markku Ruotsilan tutkimuk-
sesta Churchill ja Suomi.27 

 
19 Mäntylä, 24; Majander, Mikko (2004): Pohjoismaa vai kansandemokratia? Sosiaalidemokraatit, 
kommunistit ja Suomen kansainvälinen asema 1944–51. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 
115. 
20 Majander 2004, 115; Mäntylä, 24–25.  
21 Lehtinen, Lasse (2002): Aatosta jaloa ja alhaista mieltä. Urho Kekkosen ja SDP:n suhteet 1944–
1981. WSOY, Helsinki, 13. 
22 Seppänen, Esa (2004): Miekkailija vastaan tulivuori. Urho Kekkonen ja Nikita Hruštšev 1955–1964. 
Tammi, Helsinki, 11–12; Tuikka 2007, 26. 
23 Vares, Vesa (1997): ”Englanti ja Kekkonen 1953–1954”. Historiallinen arkisto 109. Suomen 
Historiallinen Seura, Helsinki. 
24 Nevakivi, Jukka (1983): Maanalaista diplomatiaa. Tammi, Helsinki. 
25 Nevakivi, Jukka (2000): Apu jota ei annettu. Länsivallat ja Suomen talvisota. WSOY, Helsinki. 
26 Aunesluoma, Juhana (toim.) (2005): From War to Cold War. Anglo-Finnish Relations in the 20th 
Century. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
27 Ruotsila, Markku (2002): Churchill ja Suomi. Winston Churchillin Suomea koskeva ajattelu ja 
toiminta 1900–1955. Otava, Helsinki. 
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Yleisempiä kylmän sodan historiaa käsitteleviä teoksia, joissa sivutaan 
myös Kekkosen länsisuhteita, ovat esimerkiksi Max Jakobsonin muistelmat ja 
Jukka Rislakin Paha sektori.28 Kekkosta ja Yhdysvaltoja on tarkasteltu amerik-
kalaisen toimittajan Gordon F. Sanderin tuoreessa tietokirjassa Kansalainen 
Kekkonen – Suuri suunnitelma (2021).  

Kekkosen ja läntisten tiedustelupalveluiden tietojenvaihtoa on sivuttu Ju-
hani Suomen ja Hannu Rautkallion tutkimuksissa. Juhana Aunesluoma on 
tarkastellut salaisen kanavan käyttöä artikkelissaan ”Takaovi länteen: Kekko-
nen, noottikriisi ja länsivallat”.29 Myös Kimmo Rentola on käsitellyt tiedon-
vaihtoa sekä suojelupoliisin historiateoksessa että artikkelissaan ”Great Bri-
tain and the Soviet Threat in Finland 1944–1951”.30 Kokonaiskuva on jäänyt 
kuitenkin sirpaleiseksi. 

Urho Kekkosen ystävyyssuhteesta brittitiedustelijoiden James H. Magillin 
ja Rex Bosleyn kanssa on tiedetty jonkin verran Juhani Suomen tutkimusten 
sekä Magillin muistelmien perusteella. Suomen tiedot näyttävät perustuvan 
suurelta osin Kekkosen päiväkirjoihin, joita olen hyödyntänyt myös tässä tut-
kimuksessa. Magillin lennokkaaseen tyyliin kirjoitetuissa muistelmissa Kek-
konen mainitaan usein, mutta Magillin varsinaisesta työstä eli tiedustelusta ei 
juuri kerrota, varsinkaan Kekkoseen liittyen. 

Läntisiä tiedustelukontakteja on käsitelty muutamissa Kekkosen ystävien 
elämäkerroissa. Näistä tärkein lienee Ilkka Herlinin väitöskirja Kustaa Vilku-
nasta. Vilkunalla oli keskeinen rooli Kekkosen yhteydenpidossa sekä neuvos-
totiedustelun että CIA:n suuntaan. Toinen tiedustelusuhteita hoitanut ystävä 
oli Kaarlo Hillilä. Timo J. Tuikan laajan Hillilä-elämäkerran painopiste on kui-
tenkin sotavuosissa, eikä se tuo juurikaan uutta Hillilän läntisiin tiedustelu-
suhteisiin. Tuikka on käsitellyt sodanjälkeisiä tapahtumia ja 1950-lukua muu-
tenkin ohuemmin.31 

Urho Kekkosen nuoruuden työura Etsivässä keskuspoliisissa (EK) on tul-
lut käsiteltyä perusteellisesti Ari Uinon väitöskirjassa Nuori Urho Kekkonen, jo-

 
28 Jakobson, Max (1981): Veteen piirretty viiva. Havaintoja ja merkintöjä vuosilta 1953–1965. Otava, 
Helsinki; Jakobson, Max (1999): Väkivallan vuodet. 20. vuosisadan tilinpäätös I. Otava, Helsinki; 
Jakobson, Max (2001): Pelon ja toivon aika. 20. vuosisadan tilinpäätös II. Otava, Helsinki; Jakobson, 
Max (2003): Tilinpäätös. Otava, Helsinki; Rislakki, Jukka (2010): Paha sektori. Atomipommi, kylmä 
sota ja Suomi. WSOY, Helsinki. 
29 Aunesluoma, Juhana (2002): Takaovi länteen: Kekkonen, noottikriisi ja länsivallat. Historiallinen 
aikakauskirja 2/2002. 
30 Rentola, Kimmo (2009a): Suojelupoliisi kylmässä sodassa 1949–1991. Teoksessa Simola, Matti 
(toim.): Ratakatu 12. Suojelupoliisi 1949–2009. 6. p. WSOY, Hämeenlinna; Rentola, Kimmo (2002): 
Great Britain and the Soviet Threat in Finland 1944–1951. Scandinavian Journal of History, 37:2. 
31 Herlin, Ilkka (1993): Kivijalasta harjahirteen. Kustaa Vilkunan yhteiskunnallinen ajattelu ja toiminta. 
Otava, Helsinki; Tuikka, Timo J. (2011): Kekkosen takapiru. Kaarlo Hillilän uskomaton elämä. Otava, 
Helsinki. 
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hon olen myös omassa työssäni nojautunut. Jonkin verran lisävaloa ajanjak-
soon on tullut sittemmin Matti Lackmanin Esko Riekki -elämäkerrassa sekä 
suojelupoliisin historiateoksessa.32 

Elämäkertakirjallisuudesta täytyy nostaa esille Tuomo Polvisen Paasikivi-
elämäkertasarja, jossa on hyödynnetty myös venäläisiä arkistolähteitä.33 Pol-
visen työ täydentää kokonaiskuvaa sodanjälkeisen vuosikymmenen poliitti-
sesta historiasta ja käsittelee luonnollisesti myös Kekkosta. Oman työni kan-
nalta hyödyllisiä ovat olleet kirjasarjan osat neljä ja viisi. 

Suomen ja Yhdysvaltain suhteiden keskeinen tutkija on Jussi M. Hanhi-
mäki, joka on väitöskirjassaan Rinnakkaiseloa patoamassa – Yhdysvallat ja Paasi-
kiven linja 1948–1956 tarkastellut Suomea amerikkalaisten lähteiden valossa. 
Hanhimäki on tutkinut myös Suomen ja Skandinavian suhteita Yhdysvaltoi-
hin koko kylmän sodan ajalta teoksessaan Scandinavia and the United States.34 

Kylmän sodan ajan poliittiseen historiaan kytkeytyy vahvasti myös kaup-
papoliittinen ulottuvuus ja Suomen integroituminen läntisiin kauppajärjestöi-
hin. Aihepiirin osalta olen nojautunut pääosin Tapani Paavosen tuotantoon, 
joka kattaa Suomen ulkomaankauppapolitiikan toisen maailmansodan lo-
pusta aina EEC-vapaakauppaan.35 Huomionarvoisia ovat myös Juhana Au-
nesluoman Vapaakaupan tiellä ja Niklas Jensen-Eriksenin Hitting Them Hard?36 
Länsi-integraatiota on käsitellyt myös Jorma Kallenautio.37 

Viimeaikaisista Suomen kylmän sodan ajan poliittista historiaa tarkastel-
leista tutkimuksista voi nostaa esille Osmo Apusen ja Corinna Wolfin Pettu-

 
32 Lackman, Matti (2007): Esko Riekki. Jääkärivärväri, Etsivän Keskuspoliisin päällikkö, SS-pataljoonan 
luoja. Historiallisia tutkimuksia 232, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki; Lackman, Matti 
(2009): ”Etsivä Keskuspoliisi 1919–1937”. Teoksessa Simola, Matti (toim.): Ratakatu 12. Suojelupoliisi 
1949–2009. 6. p. WSOY, Helsinki. 
33 Polvinen, Tuomo (1999): J.K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 4. 1944–1948. WSOY, Helsinki; 
Polvinen, Tuomo (2003): J.K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 5. 1948–1956. WSOY, Helsinki. 
34 Hanhimäki 1996; Hanhimäki, Jussi M. (1997): Scandinavia and the United States. An Insecure 
Friendship. Twayne Publishers, New York. 
35 Paavonen, Tapani (1998): Suomalaisen protektionismin viimeinen vaihe. Suomen 
ulkomaankauppa- ja integraatiopolitiikka 1945–1961. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki; 
Paavonen, Tapani (2008): Vapaakauppaintegraation kausi. Suomen suhde Länsi-Euroopan 
integraatioon FINN-EFTAsta EC-vapaakauppaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
36 Aunesluoma, Juhana (2011): Vapaakaupan tiellä. Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka 
maailmasodista EU-aikaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki; Jensen-Eriksen, Niklas (2006): 
Hitting Them Hard? Promoting British Export Interests in Finland, 1957–1972. The Finnish Society of 
Sciences and Letters, Helsinki. 
37 Kallenautio. 
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reita ja patriootteja, Osmo Apusen Paasikivi-seuran historian, Jorma Kal-
lenaution teoksen Suomi kylmän rauhan maailmassa sekä Seppo Hentilän Suo-
men ja Saksan kohtalonyhteyttä käsitelleet työt.38 

Britannian kylmän sodan aikaista propagandaa on tutkittu laajemmin 
1990-luvun loppupuolelta lähtien. Ensimmäinen kattavampi tutkimus Fo-
reign Officen Information Research Departmentista on vuonna 1998 ilmesty-
nyt Paul Lashmarin ja James Oliverin Britain's Secret Propaganda War 1948–
1977. Teos saanut osakseen kritiikkiä, mutta Lashmarin ja Oliverin ansioksi 
voi lukea sen, että he ovat pyrkineet kattamaan IRD:n koko toimintakauden 
aina vuoteen 1977 saakka.39 Ennen Lashmarin ja Oliverin tutkimusta salaista 
propagandaosastoa oli käsitelty pääasiassa yksittäisissä lehtiartikkeleissa. 
Syynä oli pitkälti lähdeaineiston puute. IRD:tä koskevien asiakirjojen salauk-
sia ryhdyttiin purkamaan pääosin vasta vuonna 1995.40 Keskeisimmät IRD:n 
toiminnan kahta ensimmäistä vuosikymmentä koskevat tutkimukset ovatkin 
ilmestyneet 2000-luvulla. Niissä on keskitytty yleisemmän tason toiminnan 
tarkasteluun, koska siitä on ollut arkistolähteitä saatavilla. Uuden arkistoai-
neiston perusteella kokonaiskuva IRD:n toiminnasta on jäänyt kuitenkin 
puutteelliseksi varsinkin mustan propagandan ja salaisimpien operaatioiden 
osalta. Aiemmassa tutkimuksessa on esimerkiksi todettu, ettei IRD:n tuotta-
masta disinformaatiosta ole löytynyt näyttöä.41 

Andrew Deftyn Britain, America and Anti-Communist Propaganda 1945–53 
on kattava yleisesitys IRD:n toiminnasta ensimmäisen vajaan vuosikymme-
nen ajalta.42 Deftyn työ auttaa ymmärtämään, miten IRD syntyi ja kehittyi, 
mutta tarkastelun päättyminen vuoteen 1953 tarkoittaa sitä, ettei aktiivisimpia 
toimintavuosia käsitellä juurikaan. John Jenksin British Propaganda and News 
Media in the Cold War keskittyy sekin IRD:n varhaisimpiin toimintavuosiin, 
mutta tarkastelujakso ulottuu muutaman vuoden pidemmälle kuin Deftylla. 
Huomionarvoinen on myös Richard Aldrichin Putting Culture into the Cold 

 
38 Apunen, Osmo (2005): Linjamiehet. Paasikivi-seuran historia. Tammi, Helsinki; Apunen, Osmo – 
Wolff, Corinna (2009): Pettureita ja patriootteja. Taistelu Suomen ulko- ja puolustuspolitiikan 
suunnasta 1938–1948. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki; Hentilä, Seppo (2003): Kaksi 
Saksaa ja Suomi. Saksan-kysymys Suomen puolueettomuuspolitiikan haasteena. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki; Hentilä, Seppo (2004): Harppi-Saksan haarukassa. DDR:n poliittinen 
vaikutus Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki; Kallenautio, Jorma (2005): Suomi 
kylmän rauhan maailmassa. Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin 
jäsenyyteen 1995. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
39 Collier, 5. 
40 Lashmar, Paul – Oliver, James (1998): Britain’s Secret Propaganda War 1948–1977. Sutton 
Publishing, United Kingdom, xv. 
41 Jenks, 66. 
42 Defty, Andrew (2004): Britain, America and Anti-Communist Propaganda 1945–53. The 
Information Research Department. Routledge, Oxfordshire. 
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War.43 Näissä yleisteoksissa ei ole oikeastaan käsitelty IRD:n toimintaa Suo-
messa, mutta ne ovat olleet hyödyllisiä organisaation luonteen ja toiminnan 
ymmärtämisessä. 

Uuden lähdeaineiston avautuminen on näkynyt paitsi IRD:tä myös laajem-
min läntistä propagandaa koskevan tutkimuksen määrässä 2010-luvulla. Uu-
simmassa tutkimuksessa merkillepantavaa on IRD:n toiminnan tarkastelun 
ulottaminen Euroopan ulkopuolelle. Simon M. W. Collier on tarkastellut 
IRD:n toimintaa Lähi-idässä ja Afrikassa vuosina 1954–63. Collierin tutkimus 
on ollut oman työni kannalta hyödyllinen, koska hänen tarkastelujaksonsa on 
ulottunut 1960-luvun puolelle.  

Aivan viime vuosina on ilmestynyt useampia IRD:n toimintaa tiettyjen eri-
tyisteemojen valossa tarkastelevia artikkeleita. Esimerkiksi Kevin John 
McEvoy on tutkinut brittipropagandaa Chilessä vuosina 1960–73,44 Paul M. 
McGarr on tutkinut IRD:tä Kiinan–Intian sodan ympärillä 1960-luvun 
alussa,45 Jelena Culibrk on tarkastellut IRD:n ja brittiläisten sanomalehtiyhti-
öiden toimintaa Jugoslaviassa vuosina 1946–1961,46 Yoshiomi Saito on tutki-
nut IRD:n operaatioita Japanissa vuosina 1948–7047 ja Aaron Moulton on käsi-
tellyt brittien antikommunistista propagandaa Guatemalassa vuosina 1944–
1954.48 Rory Cormac teki jo vuonna 2019 katsauksen samana vuonna tutkijoi-
den käyttöön avautuneisiin uusiin IRD-aineistoihin,49 Adam LoBue taas on 
tutkinut niiden pohjalta yhtä tiettyä IRD:n operaatiota Afrikassa.50 Kuva 
IRD:n toiminnasta tarkentuu hiljalleen, kun tutkijat ehtivät perehtyä uuteen 
avattuun aineistoon. 

 
43 Aldrich, Richard J. (2003): Putting Culture into the Cold War: the Cultural Relations Department 
(CRD) and British covert information warfare.  University of Warwick; Jenks. 
44 McEvoy, Kevin John (2021): “Before the rubble: Britain’s secret propaganda offensive in Chile 
(1960-1973)”. Contemporary British History, 35:4, Taylor & Francis. 
45 McGarr, Paul M. (2019): “The Information Research Department, British Covert Propaganda, and 
the Sino-Indian War of 1962: Combating Communism and Courting Failure?”. The International 
History Review, 41:1, Routledge. 
46 Culibrk, Jelena (2021): “Moulding and mutilating: Newsreels, the British State, and Yugoslav 
'exeptional' socialism, 1946–1961”. Historical Journal of Film, Radio and Television, Vol. 41, No. 3. 
47 Saito, Yoshiomi (2021): ‘The country is full of wishful thinkers’: Britain’s Information Research 
Department and its postwar propaganda operations in Japan, 1948–70. Cold War History, 21:4, 
Routledge. 
48 Moulton, Aaron Coy (2021): "'We Are Meddling': anti-Colonialism and the British Cold War 
against the Guatemalan Revolution, 1944–1954". The International History Review, Routledge, DOI: 
10.1080/07075332.2021.1994444. 
49 Cormac, Rory (2019): “Techniques of covert propaganda: the British approach in the mid-1960s”. 
Intelligence and National Security, Routledge, 34:7. 
50 LoBue, Adam (2022): ‘They must either be informed or they will be cominformed’: Covert 
propaganda, political literacy, and cold war knowledge production in the Loyal African Brothers 
series. Journal of Global History, doi:10.1017/S1740022822000109, Cambridge University Press. 
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Lännen kylmän sodan aikaista propagandaa ja IRD:n toimintaa Suomessa 
on aiemmin tutkinut Marek Fields väitöskirjassaan Reinforcing Finland's At-
tachment to the West ja siihen pohjautuvassa populaariteoksessa Lännestä tuu-
lee.51 Fieldsin tutkimus on ollut tärkein länsipropagandaa ja IRD:tä käsittelevä 
kirjallisuuslähde omassa tutkimuksessani. Kansainvälisestä IRD-tutkimuk-
sesta olen todennut hyödyllisimmiksi Andrew Deftyn ja Simon M. W. Col-
lierin tutkimukset. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa ei ole käsitelty IRD:n Thread- ja Elder-ope-
raatioita. Syynä lienee yksinkertaisesti se, että operaatioihin liittyvät arkisto-
aineistot ovat olleet vasta lyhyen aikaa tutkijoiden saatavilla. Oma työni täy-
dentääkin osaltaan tutkimuskentällä olevaa aukkoa. 

Propagandan tapaan myös tiedustelun tutkimus on lisääntynyt voimak-
kaasti viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana ja noussut varteenotetta-
vaksi tutkimusalaksi.52 Tässäkin taustalla on ollut arkistojen avautuminen tut-
kijoiden käyttöön. 2000-luvusta on puhuttu jopa tiedustelututkimuksen ”kul-
taisena aikana”.53 Tiedustelun tutkimuksessa perinteinen ongelma on ollut ha-
janainen lähdeaineisto, jota ei ole annettu tutkijoiden käyttöön tai jota on saa-
tettu tuhota. Niin suomalaisissa kuin ulkomaalaisissakin arkistoissa on ha-
vaittu, että asiakirjoja on kadonnut ja hävitetty.54 

Tutkittaessa Kekkosta, tiedustelua ja kylmää sotaa ei voi ohittaa Kimmo 
Rentolan laajaa tuotantoa. Rentola on tarkastellut esimerkiksi suojelupoliisin 
historiateoksessa Ratakatu 12 kattavasti ulkomaisten tiedustelupalveluiden 
toimintaa Suomessa sekä Kekkosen suhteita erityisesti neuvostotieduste-
luun.55 Vaikka Rentolan tutkimusten pääpaino on Suomen ja Neuvostoliiton 
suhteissa, hän on sivunnut myös länsisuhteita, muun muassa artikkelissaan 
”Great Britain and the Soviet Threat in Finland 1944–1951”. Rentola on tehnyt 
kylmän sodan ensimmäisestä vuosikymmenestä erinomaista perustutki-
musta, johon on ollut helppo nojautua. 

Rentolan ja Rautkallion lisäksi länsivaltojen tiedustelutoimintaa Suomessa 
ovat käsitelleet esimerkiksi Jukka Rislakki, Juho Kotakallio, Pekka Turunen ja 
Ohto Manninen. Rislakin vuonna 2010 ilmestynyt Paha sektori tarkastelee kyl-
mää sotaa ydinaseiden näkökulmasta. Kyseessä ei ole tieteellinen tutkimus, 
vaikka siinä onkin käytetty lähdeviitteitä perusteellisesti. Rislakki itse kutsuu 
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53 Kotakallio, Juho (2014b): ”Kaikkialla läsnä oleva Lontoon Secret Service”. Secret Intelligence 
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54 Kotakallio 2014b, 26–27. 
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teosta kronikaksi. Tiedustelun lisäksi Rislakki sivuaa Kekkosta ja tämän länsi-
suhteita. Varsinkin amerikkalaisiin arkistolähteisiin nojaava kirja on hyvä 
yleisesitys kylmän sodan ajasta.56 Kotakallio on tutkinut väitöskirjassaan Bri-
tannian tiedustelua Suomessa, joskin vain toiseen maailmansotaan saakka, ja 
selvittänyt ansiokkaasti esimerkiksi Rex Bosleyn taustoja.57 Turunen on selvi-
tellyt kattavasti sodanjälkeisiä tiedusteluretkiä Neuvostoliittoon, joiden järjes-
tämiseen läntiset tiedustelupalvelut olivat vahvasti osallisina.58 Ohto Manni-
nen on kirjoittanut länsivaltojen tiedustelusta varsinkin sota-aikana.59 Tuo-
reimpana maininnan ansaitsee Mari Luukkonen, joka on väitöskirjassaan tut-
kinut suojelupoliisin toimintaa Seppo Tiitisen kaudella 1978–90.60 

Yhdysvaltain ja Britannian tiedustelupalveluiden toimintaa on kansainvä-
lisesti tutkittu paljon, mutta esimerkiksi laajoissa kokonaisesityksissä Suomea 
sivutaan yleensä enintään ohimennen.61 Ruotsalaisessa tutkimuksessa käsitel-
lään jonkin verran myös länsitiedustelua Suomessa, koska sitä koordinoitiin 
usein Tukholmasta käsin. Aihepiiristä ovat viime vuosina kirjoittaneet Wil-
helm Agrell ja Michael Fredholm.62 Mika Suonpää on puolestaan tutkinut brit-
titiedustelun toimintaa Ruotsissa sota-aikana.63 Hugh Wilfordin The Mighty 
Wurlitzer on kattava perustutkimus CIA:n peitetoiminnasta ja propagandasta 

 
56 Rislakki 2010. 
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Jyväskylä. 
59 Manninen, Ohto (2003): ”Länsivaltain tiedustelu Suomessa”. Teoksessa Karjalainen, Mikko (toim.): 
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Helsinki; Manninen, Ohto – Lehtonen, Lauri (2019): Stella Polariksen perintö. Docendo, Jyväskylä.  
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kylmän sodan ensimmäisinä vuosikymmeninä.64 Toinen olennainen amerik-
kalaista propagandaa käsittelevä teos on Nicholas J. Cullin The Cold War and 
the United States Information Agency (2008). 

Suomen sotilastiedustelua käsitellessä huomionarvoisia ovat Tapio Koski-
miehen ja Pertti Suomisen kotimaiset tutkimukset.65 Myös Jukka Pesu on teh-
nyt tuoreessa väitöskirjassaan kiinnostavia löytöjä sotilaiden länsikontak-
teista.66 Lisäksi Ari Lehikoisen ja Olli Ainolan tv-dokumentti Salainen sotilastie 
länteen on maininnan arvoinen.67 Sodanjälkeistä salaista tiedustelutoimintaa 
on tarkasteltu myös kahdessa aivan tuoreessa kotimaisessa elämäkerrassa. 
Näistä ensimmäisenä ehti ilmestyä Risto Reunan Puskalan putiikki, jossa on sel-
vitetty perusteellisesti SDP:n tiedustelua johtaneen Veikko Puskalan tarina.68 
Niin sanottu Puskalan putiikki näyttää tutkimuksen perusteella olleen jatkoa 
”Lehmuksen putiikille”, josta puolestaan ovat kirjoittaneet Jussi Lehmus ja 
Lasse Lehtonen Kalle Lehmuksen elämäkerrassa.69 Molemmissa teoksissa si-
vutaan myös länsitiedustelua Suomessa. Jarkko Vesikansan väitöskirja ja siitä 
lyhennetty tietokirja Salainen sisällissota tarkastelevat monenlaista maanalaista 
liikehdintää, salahankkeita ja propagandaa Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -
säätiön (SYT) kautta.70 Pentti Airio on puolestaan perehtynyt Pohjola-aktivis-
tien toimintaan Walter Horn -elämäkerrassaan.71 

Helsingin vuoden 1962 nuorisofestivaalia on tutkittu jo aiemmin kattavasti 
suomalaisten lähteiden pohjalta. Joni Krekolan Maailma kylässä 1962 on perus-
teellinen yhteenveto kokonaisuudesta.72 Sen ilmestymisen jälkeen Marek 
Fields on löytänyt jonkin verran uutta tietoa brittilähteistä. Fieldsin havainto-
jen mukaan brittien rooli festivaalin vastatoimissa on ollut merkittävämpi 
kuin aiemmin on tiedetty.73 Oman tutkimukseni yhteydessä on kuitenkin 
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noussut esille lisää uutta tietoa brittien toiminnasta, joka näyttäytyy vielä laa-
jempana. Suomalaisten ja brittien yhteistoimintaa festivaalin vastustamisessa 
ei ole aiemmin käsitelty. 

Nuorisofestivaalia on tutkinut myös Pia Koivunen vuonna 2013 ilmesty-
neessä väitöskirjassaan.74 Koivunen on tarkastellut festivaalia Neuvostoliiton 
kulttuuridiplomatian välineenä. Sittemmin Koivunen on julkaissut tietokirjan 
suomalaisista maailman kulttuurifestivaaleilla.75 Lisäksi festivaalia käsitellään 
Hannu Himasen tuoreessa Jaakko Iloniemi -elämäkerrassa76 ja lyhyesti Suo-
men ylioppilaskuntien liiton (SYL) historiassa.77 

1.3 KÄSITTEITÄ 

Länsivalloilla ja lännellä viittaan Yhdysvaltoihin ja Britanniaan sekä niiden hal-
lintoihin. Jos kyse ei ole matkakohteesta, Lontoolla ja Washingtonilla tarkoitan 
maan johtoa tai Suomen-asioita käsittelevää hallintoa, kuten ulkoministeriötä. 
Isosta-Britanniasta olen käyttänyt lyhyempää muotoa Britannia. Britanniaan 
olen saattanut viitata myös termillä Englanti silloin, kun on ollut tarpeen käyt-
tää lähteessä esiintyvää sanamuotoa.  

Amerikkalaisilla tarkoitan yhdysvaltalaisia. Neuvostoliiton edustajia kutsun 
pääasiassa neuvostoliittolaisiksi, vaikka lähdeaineistossa heihin viitataan 
yleensä venäläisinä. Suoriin sitaatteihin ja muutamiin yksittäisiin kohtiin olen 
jättänyt alkuperäisessä lähteessä käytetyn sanamuodon. 

Lännettämisellä ja käännyttämisellä viittaan johtavien länsivaltojen pyrki-
myksiin vaikuttaa presidentti Urho Kekkosen ajatteluun ja muuttaa sitä länsi-
myönteisemmäksi. Lännessä nähtiin Kekkosen kallistuneen uskomaan, että 
Neuvostoliitto oli länttä vahvempi kylmässä sodassa, minkä takia Kekkonen 
olisi myötäillyt neuvostojohtajia. Tätä yritettiin korjata ja saada Kekkonen tar-
kastelemaan asioita enemmän lännen näkökulmasta. Kielitoimiston sanakir-
jassa käännyttäminen on määritelty muun muassa yritykseksi saada joku 
vaihtamaan poliittisia mielipiteitään. Vaikka sitä voi pitää kärjistettynä il-
mauksena, kuvaa se nähdäkseni hyvin länsivaltojen toiminnan luonnetta. 

Lännettäminen ei toki rajoittunut pelkästään Kekkoseen vaan koski laa-
jemmin suomalaista yhteiskuntaa. Siihen liittyi niin kauppapoliittisia kuin so-

 
74 Koivunen, Pia (2013): Performing Peace and Friendship – The World Youth Festival as a Tool of 
Soviet Cultural Diplomacy, 1947–1957. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. 
75 Koivunen, Pia (2020): Rauhanuskovaiset. Suomalaiset maailman nuorisofestivaaleilla 1940–1950-
luvuilla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
76 Himanen, Hannu (2022): Iloniemi – Eminenssi. Docendo, Jyväskylä, 165–183. 
77 Parpola, Antti – Puro, Laura (2021): Sukupolvensa ääni. SYL ja suomalainen opiskelijaliike 1921–
2021. SKS Kirjat, Helsinki. 



Johdanto 

32 

tilaallisiakin ulottuvuuksia. Lännettämiseksi voidaan katsoa Suomen kytke-
minen läntisiin talousjärjestöihin, sotilaiden salainen yhteydenpito länsivalto-
jen kanssa sekä läntinen kulttuuripropaganda ja kulttuuridiplomatia. 

Salaisella kanavalla tarkoitan ulkopolitiikan hoidossa käytettyä epävirallista 
yhteydenpitoa ohi ulkopoliittisten instituutioiden. Salaiset kanavat, takaovet ja 
takaportit kuuluivat olennaisena osana kylmän sodan ajan ulkopoliittisiin käy-
täntöihin.78 Kanava saattoi kulkea suoraan ulkovallan diplomaattisen edus-
tuston tai tiedustelupalvelun kautta mutta siinä saattoi olla myös useampia 
välikäsiä. Yksi- tai kaksisuuntainen kanava saattoi sisältää tiedonvaihtoa suul-
lisesti, kirjallisen aineiston toimittamista tai molempia. 

IRD:n operaatioista Elder ja Thread pyrin käyttämään aina sitä nimeä, joka 
esiintyy alkuperäislähteissä. Elderin ja Threadin muodostamaan kokonaisuu-
teen viitataan monikkomuodolla ”operaatiot” tai yksikkömuotoisella termillä 
”operaatio”, ellen ole tarkemmin muuta määritellyt. Termillä paperi viittaan 
IRD:n valmistelemaan aineistoon. 

Tutkimuksessa tarkastelemaani länsivaltojen toimintaa voi kutsua infor-
maatiovaikuttamiseksi. Sillä viitataan toimintaan, jolla pyritään järjestelmälli-
sesti vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen ja pää-
töksentekijöihin sekä sitä kautta yhteiskuntaan.79 

Propaganda voidaan määritellä tarkoitukselliseksi yritykseksi saada ihmi-
set ajattelemaan ja käyttäytymään halutulla tavalla. Siten se ei ole kaukana 
informaatiovaikuttamisesta. Propaganda itsessään ei ole hyvää tai pahaa, 
vaikka sanana siihen liitetäänkin ikäviä mielleyhtymiä.80 Ennen toista maail-
mansotaa propaganda miellettiin vielä neutraalimpana terminä, jopa syno-
nyymina mainonnalle, mutta sodan jälkeen sitä käytettiin lähinnä leimaa-
maan vastapuolen viestintä valheelliseksi. Kansallissosialistisen Saksan toi-
minta synnytti propagandasta kielteisen mielikuvan. Sodan jälkeen termi ei 
enää soveltunut käyttöön Yhdysvalloissa, joka pyrki profiloitumaan demo-
kratian ja vapaan maailman esitaistelijaksi. Termin käytöstä luovuttiin muu-
toin kuin viitatessa vihollismaiden toimintaan. Sen tilalle tuli julkisessa kie-
lenkäytössä informaatioon viittaavia sanoja, mutta ilmiönä propaganda ei ka-
donnut mihinkään.81 

Psykologisen sodankäynnin käsitteellä (engl. psychological warfare tai psywar) 
viitataan propagandaan, joka on suunnattu vihollista vastaan. Siinä missä ta-
vanomaisella sodankäynnillä pyritään nujertamaan vihollinen aiheuttamalla 
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fyysistä vahinkoa, pyritään psykologisella sodankäynnillä valloittamaan vi-
hollisen ”mielet ja sydämet”. Termi oli muodissa varsinkin 1950-luvulla Yh-
dysvalloissa.82 

Propagandaa käsitellessäni käytän yleisesti alan tutkimuksessa esiintyviä 
termejä valkoinen, harmaa ja musta propaganda. Harmaalla viitataan propagan-
daan, jonka alkuperä on tuntematon ja sisältö jossain totuuden ja valheen vä-
limaastossa. Valkoisessa propagandassa alkuperä on avoimesti tiedossa ja si-
sältö varsin totuudenmukaista, kuten esimerkiksi kansallisissa urheilulähe-
tyksissä. Mustan propagandan kohdalla taas todellinen alkuperä on täysin 
muuta kuin on kerrottu, ja sen sisältö on valheellista tai harhaanjohtavaa.83 

Valkoisen, harmaan ja mustan propagandan käsitteet sopivat hyvin kuvaa-
maan IRD:n tuottamaa tavanomaisempaa aineistoa, jota käsittelen esimerkiksi 
Helsingin nuorisofestivaalin yhteydessä. Kaikkea organisaation tuottamaa 
materiaalia ei kuitenkaan pysty niiden avulla yksiselitteisesti luokittelemaan. 
Korkean tason vaikuttajille operaatioissa Elder ja Thread toimitetussa aineis-
tossa propagandapainotus oli tarkoitus säätää mahdollisimman pieneksi. Pa-
pereiden sisällön tuli olla faktaperusteista, ja niiden alkuperä kävi luultavasti 
selväksi kohdehenkilöille. Näin ollen aineisto asettuisi luokittelussa valkoisen 
propagandan tietämille. 

Propaganda kytkeytyy käsitteenä laajempaan kulttuuridiplomatiaan, joka 
voidaan määritellä valtion kommunikaatioksi ulkomaailman, erityisesti ulko-
maan kansalaisten kanssa kulttuurin ja taiteiden välityksellä. Suoran infor-
maatiovaikuttamisen ohella kulttuuridiplomatia voi tarkoittaa sitä, että luo-
daan mahdollisuuksia ajatusten ja käytänteiden vaihdolle. Tällaista on esi-
merkiksi erilaisten tapahtumien, näyttelyiden ja konferenssien järjestäminen. 
Kulttuuridiplomatian käsite syntyi Yhdysvalloissa ja yleistyi 1950-luvun lop-
pupuolella.84 

Tiedustelun terminologiassa olen pyrkinyt käyttämään alan tutkimuk-
sessa ja kirjallisuudessa vakiintuneita ilmauksia, mutta lainauksissa tai 
muissa yksittäisissä tapauksissa olen voinut jättää alkuperäislähteessä käyte-
tyn sanamuodon. 

Tiedustelulla tarkoitetaan valtion tai muun instituution suorittamaa tiedon-
hankintaa. Vakoilu taas on laitonta tiedustelua. Tiedustelu-upseerit ovat tiedus-
telupalvelun päätoimisia virkailijoita. Heidät on koulutettu perusteellisesti 
tiedustelun ja vakoilun menetelmiin. He voivat toimia kohdemaassaan avoi-
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mesti ja kertoa työskentelevänsä tiedustelupalvelulle. He saattavat myös toi-
mia diplomaatin tai kauppaedustajan peitteellä. Väärän nimen ja kansallisuu-
den alla toimivia tiedustelu-upseereita kutsutaan illegaaleiksi.85 

Tiedustelu-upseeri ei itse vakoile, vaan pyrkii värväämään agentteja tai 
asiamiehiä vakoilemaan puolestaan. Agentti tai asiamies ei ole yhtä ammatti-
mainen toimija kuin tiedustelu-upseeri, mutta hän on voinut saada koulutusta 
tehtäväänsä varten. Agentti-termin käytössä näkee usein vaihtelua. Esimer-
kiksi Yhdysvalloissa agentilla saatetaan viitata virastojen, kuten CIA:n tai 
FBI:n, työntekijöihin.86 Agentit ja vakoojat kuuluvat niin sanotun henkilö-
tiedustelun (human intelligence, HUMINT) keinovalikoimaan. Kaksoisagentti 
tarkoittaa tiedustelu-upseeria tai agenttia, joka on ensin työskennellyt yhdelle 
organisaatiolle, minkä jälkeen vastapuoli on onnistunut värväämään hänet. 
Vaikuttaja-agentilla puolestaan viitataan henkilöön, joka käyttää omaa ase-
maansa vaikuttaakseen yleiseen mielipiteeseen tai päätöksentekoon. 

Ulkoasiainministeriöstä käytän nykyaikaisempaa käsitettä ulkoministeriö. 
Britannian ulkoministeriöön viittaan pääasiassa Foreign Officena ja Yhdysval-
tain ulkoministeriöön State Departmentina. Lyhenteet olen avannut erillisessä 
listauksessa tutkimuksen alussa. 

1.4 LÄHTEET JA MENETELMÄT  

Tutkimuksen keskeisimmän lähdeaineiston muodostavat Lontoon The Nati-
onal Archivesiin arkistoidut Foreign Officen asiakirjat. Niistä tärkeimpiä ovat 
vuonna 2019 ja sen jälkeen tutkijoiden käyttöön avatut Information Research 
Departmentin asiakirjat, joita ei ole aiemmin hyödynnetty suomalaisessa his-
toriantutkimuksessa eikä juuri kansainvälisessäkään tutkimuksessa muuta-
mia yksittäisiä aivan tuoreita artikkeleita lukuun ottamatta. Aineisto koostuu 
IRD:ssä Lontoossa laadituista muistioista ja muistiinpanoista, jotka käsittele-
vät suunniteltuja ja toteutettuja propagandaoperaatioita sekä muuta toimin-
taa. Aineistossa on mukana myös IRD:n valmistelemia aineistoja, joita toimi-
tettiin kohdehenkilöille ympäri maailman. 

Uusi aineisto muuttaa kuvaa brittien kylmän sodan ajan salaisesta propa-
gandasta ja IRD:n toiminnasta. Toisin kuin aiemmin on ajateltu, IRD:n toimin-
taan kuului muutakin kuin harmaata propagandaa. Organisaatiolla oli infor-
maatiosodankäynnin kentällä kyky sellaiseen poliittiseen toimintaan, joka on 
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aiemmin liitetty tiedustelupalvelu Secret Intelligence Serviceen (SIS).87 Mer-
kittävä osa uudesta aineistosta liittyy globaalin etelän maihin, mikä viittaisi 
IRD:n toiminnan painopisteen siirtyneen 1960- ja 70-luvuilla kohti siirtomaa-
vallasta vapautunutta maailmaa.88 

IRD:tä koskevan aineiston hyödyntämistä on vaikeuttanut se, että asiakir-
jat ovat monilta osin edelleen salattuja. Tutkijoiden saatavilla olevasta aineis-
tosta on peitetty yksittäisiä sanoja ja virkkeitä sekä kokonaisia kappaleita ja 
sivuja. Joistain asiakirjoista on julkaistu ainoastaan otsikkotason kuvailutieto, 
monesta ei sitäkään. Aineiston perusteella ei saa vielä kokonaiskuvaa IRD:n 
salaisimmista operaatioista, mutta se laajentaa merkittävästi aiemman tutki-
muksen muodostamaa kuvaa. Salauskäytännöissä on ollut myös vaihtelua. 
Tutkimusta tehdessäni olen löytänyt asiakirjoista kaksoiskappaleita, joista on 
salattu eri asioita. Asiakirjoja vertailemalla olen pystynyt päättelemään, 
minkä tyyppisiä asioita salatuissa kohdissa on käsitelty. Esimerkiksi mainin-
nat IRD:n yhteistyöstä SIS:n ja amerikkalaisten kanssa näyttävät olevan pää-
osin salattuja. 

Olen käyttänyt tutkimuksessa myös muuta Foreign Officen, erityisesti sen 
pohjoisen osaston, ja War Officen Suomea koskevaa aineistoa. Se koostuu pää-
osin Suomea käsittelevästä diplomaattisesta kirjeenvaihdosta Helsingin ja 
Lontoon välillä sekä Lontoossa laadituista Suomen tilannetta käsittelevistä 
muistioista ja muistiinpanoista. Suuri osa tästä aineistosta on vapautunut tut-
kijoiden käyttöön jo 1990-luvun taitteen molemmin puolin, ja sitä on aiem-
massa tutkimuksessa käyty läpi. Sen jälkeen on kuitenkin vapautettu run-
saasti yksittäisiä sivuja ja dokumentteja, joista useampi näyttäisi liittyneen 
propagandaan ja informaatiovaikuttamiseen. 

Alkuperäislähteistä juuri brittien asiakirjat ovat olleet pääroolissa tutki-
muksessani, sillä Britannia oli johtavista länsivalloista Suomen kannalta rele-
vantimpi. Suomella ja Britannialla oli jo vanhastaan vahvat kauppasuhteet, ja 
britit olivat investoineet Suomeen. Britannia oli sodan jälkeen suunnannut 
katseensa muutenkin Pohjoismaiden suuntaan.89 Amerikkalaisten alkuperäis-
lähteiden rooli on ollut enemmän täydentävä. Ne myös tarjoavat vertailukoh-
taa brittilähteille. 

Britannian ulkoasianhallinnossa Suomen asioita käsiteltiin pääasiassa Hel-
singin-lähetystössä ja Foreign Officen pohjoisella osastolla. Keskeisiä toimi-
joita olivat lähetystön korkeimmat virkamiehet, kuten suurlähettiläs tai asi-
ainhoitaja, pohjoisen osaston päällikkö ja apulaispäälliköt sekä Pohjoismaiden 

 
87 Cormac 2019, 1064. 
88 LoBue, 2. 
89 Nevakivi 1983, 12–13; Upton, Anthony (2006): "Finland, Great Britain and the Cold War, 1944–
55”. Teoksessa Aunesluoma, Juhana (toim.): From War to Cold War. Anglo-Finnish Relations in the 
20th Century. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 65. 
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asioista vastannut alivaltiosihteeri. Britannian Suomen-politiikkaa määritel-
tiin niin ikään tällä tasolla. Suomen asiat nousivat vain satunnaisesti ulkomi-
nisterin tai pääministerin pöydälle.90 

Foreign Officen ja War Officen asiakirjoja lukiessa täytyy muistaa, että 
niissä esiintyvät näkemykset eivät välttämättä vastaa Britannian hallituksen 
näkemyksiä. Britannian kylmän sodan aikaisesta ulkomaankauppapolitii-
kasta väitellyt Niklas Jensen-Eriksen on havainnut, että virkamiehet saattoivat 
myös perustella omia ehdotuksiaan taktisesti hyödyllisillä argumenteilla, 
jotka eivät kuitenkaan vastanneet heidän omia näkemyksiään. Tätä harjoitet-
tiin sekä brittihallinnon sisäisissä neuvotteluissa että ulkosuhteissa.91 

Amerikkalaisista alkuperäislähteistä tärkeimpiä ovat olleet ulkopolitiikkaa 
käsittelevät hallinnon arkistoasiakirjat sekä keskustiedustelupalvelu CIA:n 
arkistoaineistot. Molempia on digitoitu ja avattu tutkijoiden käyttöön jo koh-
tuullisen laajassa mittakaavassa, joskin CIA:n asiakirjat ovat osittain salattuja. 
Näitä 2010-luvun jälkipuoliskolla avautuneita CIA:n aineistoja ei ole juuri-
kaan ehditty hyödyntämään aiemmassa suomalaisessa tutkimuksessa. Ame-
rikkalaisten alkuperäislähteiden osalta olen joutunut tukeutumaan vain ver-
kosta saatavilla olleisiin digitaalisiin aineistoihin. Paikan päällä tehtävä arkis-
totutkimus ei ole ollut mahdollista, koska koronapandemia on rajoittanut 
matkustamista Yhdysvaltoihin.  

Suomalaisista arkistoista tärkein on ollut Tasavallan presidentin arkis-
tosäätiön ylläpitämä Urho Kekkosen arkisto Orimattilassa. Sen aineistosta he-
delmällisimpiä ovat olleet Kekkosen ulkopolitiikkaa käsittelevät asiakirjat, 
vuosikirjat, Supo-sarjan aineistot sekä kirjeenvaihto.  

Urho Kekkosen arkiston lähdeaineistoa käyttäessä on täytynyt huomioida, 
että kyseessä on presidentin yksityisarkisto, jonka aineisto on valikoitua. Tä-
hän ovat myös aiemmat tutkijat kiinnittäneet huomiota. Kyse on järjestetystä 
arkistosta, joka oli jo alkujaan tarkoitettu myöhempien tutkijasukupolvien 
käyttöön. Arkistossa ei ole tallessa esimerkiksi kaikkea Kekkosen käymää kir-
jeenvaihtoa, vaan osa siitä on joko hävitetty tai arkistoitu muualle.92 Sama pä-
tee myös muihin papereihin. Politiikkaa käsittelevät asiakirjat on järjestetty 
aihepiireittäin. On kuitenkin mahdollista, kuten ylipäätään arkistojen koh-
dalla, että tietyn aihepiirin papereita on päätynyt aivan toisaalle. Tästä seuraa, 
että jonkin asiakirjan puuttumisesta ei voi vetää johtopäätöstä siitä, että Kek-
konen ei olisi koskaan saanut sitä käsiinsä. 

 
90 Vares, 190; Barrington, Nicholas (2014b): Envoy. A Diplomatic Journey. The Radcliffe Press, 
London, 43–44. 
91 Jensen-Eriksen, Niklas (2004): Market, Competitor or Battlefield? British Foreign Economic Policy, 
Finland and the Cold War, 1950–1970. Väitöskirja, London School of Economics and Political 
Science, 17. 
92 Mäntylä, 28–29. 
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Orimattilasta olen löytänyt hyödyllistä aineistoa myös Kustaa Vilkunan, 
Kaarlo Hillilän ja Juhani Suomen kokoelmista. Kustaa Vilkuna on säilyttänyt 
ulkomaista vakoilua ja Neuvostoliittoon suuntautuneita tiedusteluretkiä sel-
vittäneen X-komitean asiakirjoja. Kyseessä oli ulkopoliittisesti erittäin tulen-
arka selvitys, sillä Suomen aluetta oli käytetty Neuvostoliittoa vastaan suun-
tautuneessa toiminnassa, jossa tekijöinä olivat vieläpä suomalaiset kaukopar-
tiomiehet. Näyttää siltä, ettei Vilkuna pannut paperille kaikkea tiedettyä. 
Myöhemmässä tutkimuksessa on nimittäin havaittu, että suomalaisten rooli 
tiedustelutoiminnassa oli merkittävämpi kuin Vilkunan papereiden perus-
teella on aiemmin arvioitu.93 Tämäkin korostaa lähdekritiikin merkitystä. 

Suojelupoliisin arkistosta olen hyödyntänyt henkilömappeja ja Helsingin 
nuorisofestivaalia koskevaa aineistoa. Länsiyhteistyöhön liittyviä asioita ei ole 
ilmeisesti juurikaan pantu Supossa paperille tai sellaisia papereita ei ole säily-
tetty – ja jos onkin, niitä ei tutkijoille luovuteta.94  

Käyttämästäni suojelupoliisin aineistosta osa on ollut tutkijoiden käyttöön 
vapautettuja asiakirjoja Kansallisarkistossa, osa taas tutkimusluvan alaista ai-
neistoa, jota on säilytetty joko Ratakadulla tai Kansallisarkistossa. Jälkimmäi-
sessä paikassa säilytetystä EK-Valpon arkistokokoelmasta on myös löytynyt 
hyödyllistä aineistoa lännen tiedustelun toiminnasta Suomessa.  

Ulkoministeriön arkiston diplomaattikortisto on osoittautunut hyödyl-
liseksi, kun olen selvittänyt, milloin kukin suurlähettiläs ja tiedustelumies on 
virallisesti Suomeen saapunut ja milloin täältä poistunut. Diplomaattikor-
teissa on myös valokuvat, joiden avulla moni asiakirjoissa esiintyvä nimi on 
saanut kasvot. Se taas on auttanut tunnistamaan länsidiplomaatteja ja tiedus-
telumiehiä valokuvista, joihin heitä ei ole merkitty. 

Tutkijan kannalta on kuitenkin valitettavaa, kuinka vähän tiedusteluasi-
oista on jäänyt kirjallista aineistoa. Arkaluonteisia asioita ei ole välttämättä 
alun perinkään pantu paperille, tai sitten asiakirjoja on hävitetty. Esimerkiksi 
Kekkosen yhteyksiä idän ja lännen tiedustelupalveluihin hoitanut Urpo Levo 
ei ole tiettävästi jättänyt lainkaan papereita adjutanttiajaltaan, vaikka olisi ai-
kanaan muistiinpanoja tehnytkin.95 

 
Tutkimustyöni metodologisena lähtökohtana on ollut lähdekritiikki. Olen tut-
kimuksessa verrannut systemaattisesti toisiinsa arkistolähteitä, lehdistökir-
joittelua, kirjallisuutta ja muita lähteitä. Tällä tavoin paljastuvat aiemman tut-
kimuksen sekä alkuperäislähteiden mahdolliset ristiriitaisuudet, ja kokonais-
kuva tarkentuu. 

 
93 Turunen, 1, 172, 229–230; Rentola 2009a, 22; Rislakki 2010, 415. 
94 Luukkonen, 477. 
95 Tieto saatu Levon lähipiiriltä. 
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Lähteitä arvioidessani olen hyödyntänyt niin sisäistä kuin ulkoistakin läh-
dekritiikkiä. Koska merkittävä osa tutkimuksen lähdeaineistosta on sinänsä 
luotettavina pidettäviä viranomaisasiakirjoja, on sisäisen lähdekritiikin rooli 
korostunut. Sisäisen lähdekritiikin keskeiseksi kysymykseksi muodostuu sen 
ratkaiseminen, miten suuri todistusvoima ja minkä asteinen paikkansapitä-
vyys on kullakin asiakirjan kertomalla asialla, kuten Pentti Renvall on toden-
nut.96 Olenkin pyrkinyt arvioimaan, mitä tarkoitusta varten lähteet ovat syn-
tyneet ja mihin niillä on pyritty. 

Tiedustelun historiaa tutkittaessa täytyy perinteisen lähdekritiikin koko 
päättelyarsenaalia venyttää äärirajoille, kuten Kimmo Rentola on huomautta-
nut. Tiedustelupalvelut pyrkivät suojaamaan tietolähteitään, mikä tekee tie-
don alkulähteen identifioinnin tutkijalle erityisen vaikeaksi. Tiedon laadun ja 
todistusvoiman arvioinnissa olisi kuitenkin olennaista tietää, kuka kertoi ja 
onko hän voinut tietää kertomansa asiat. Samalla täytyy muistaa, ettei tiedus-
telutietoa voi arvioida sen korkean salausasteen takia automaattisesti parem-
maksi kuin julkista tietoa tai muista aikalaislähteistä löytyvää tietoa.97 

Tutkimallani aikakaudella tietoja Suomesta hankkivat Helsingissä olleet 
ulkomaiden edustustot, tiedustelupalvelut ja ulkomaisten tiedotusvälineiden 
kirjeenvaihtajat ja toimittajat. He jututtivat paikallisia vaikuttajia, mistä syntyi 
raportteja, joita he lähettivät kotimaahansa, jossa ne arkistoitiin, kuten Seppo 
Hentilä on järjestelmän toiminnan kiteyttänyt. Saatujen tietojen sisältö riippui 
pitkälti siitä, keiden suomalaisten kanssa kulloinkin seurusteltiin.98 

Lukiessa läntisten diplomaattien raportteja Kekkosesta täytyykin huomi-
oida, että diplomaattien tietolähteet olivat usein Kekkosen poliittisten vastus-
tajien leirissä. Diplomaatit saattoivat myös pyrkiä raporteissaan edesautta-
maan omia tavoitteitaan ja korostamaan aiempia havaintojaan. Kekkosen sa-
nomisissa saatettiin kiinnittää huomiota seikkoihin, jotka tukivat lännessä jo 
aiemmin tehtyjä tulkintoja. 

Viranomaisasiakirjoja käytettäessä on syytä pitää mielessä, että asiakirjat 
kertovat usein suunnitelmista ja aikeista, eivät välttämättä toteutuneista asi-
oista. Vaarana on myös, että tutkija keskittyy pelkästään referoimaan yksittäi-
sen virkamiehen näkemyksiä. Toisaalta näitä näkemyksiä ei voi sivuuttaa, 
sillä esimerkiksi Britannian ulkoasiainhallinnossa tehtiin Suomea koskevaa 
politiikkaa yksittäisten virkamiesten tasolla. Tässä tutkimuksessa olen pyrki-
nyt sekä tarkastelemaan yksittäisten toimijoiden näkemyksiä että rakenta-
maan kokonaiskuvaa niiden pohjalta. 

 
96 Renvall, Pentti (1983): Nykyajan historiantutkimus. 2. painos. WSOY, Helsinki, 202–203; Kalela, 
Jorma (2002): Historiantutkimus ja historia. 2. painos. Gaudeamus, Helsinki, 93. 
97 Rentola 2009b, 4. 
98 "Urho Kekkonen ulkomaiden silmin". Seppo Hentilän esitelmä "Kekkonen ja historiantulkinnat" -
juhlaseminaarissa Säätytalossa 3.9.2010. 
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Virkatyönä laaditut asiakirjat voivat sisältää virheellistä tai harhauttavaa 
tietoa, kuten mikä tahansa muukin lähde. Virheitä voi päätyä asiakirjoihin 
sekä vahingossa että tahallisesti. Hyvän esimerkin tarjoaa Max Jakobsonin vir-
kamiestyönä ulkoministeriössä laatima muistio Urho Kekkosen ja Britannian 
pääministeri Harold Macmillanin keskustelusta Lontoon-vierailulla 1961. Ja-
kobson on itse kertonut jälkeenpäin, ettei ollut kirjoittanut presidentin repliik-
kejä sanatarkasti vaan niin kuin oletti Kekkosen tarkoittaneen sanoa. Jakobso-
nin mukaan ”tällainen asiakirja ei ole tarkoitettu historiantutkijoita varten, 
vaan se on ulkopoliittinen työväline.” Sitä jaettiin ministereille, johtaville vir-
kamiehille ja suomalaisdiplomaateille ohjeeksi siitä, miten Suomen politiikkaa 
tulisi lännessä esitellä.99 Tällaisia lähteitä käyttäessä on hyvä, että samoja asi-
oita voi tarkastaa sekä brittiläisistä että suomalaisista arkistoasiakirjoista. 

Läntinen aineisto ei sovellu sellaisenaan suomalaisen poliittisen päätök-
senteon rekonstruointiin, sillä amerikkalaisten ja brittiläisten diplomaattien 
raportointi on välillä varsin yksipuolista, asenteellista ja jopa vihamielistä 
Suomen ulkopolitiikkaa kohtaan. Syynä näyttää olleen osittain juuri se, että 
esimerkiksi amerikkalaisten diplomaattien tietolähteet tulivat usein Kekkosen 
poliittisten vastustajien leiristä. Suomalaisten sisäpoliittinen taistelu löi siis ar-
vaamattomasti leimansa moniin amerikkalaisten ja brittien lähettämiin diplo-
maattiraportteihin, kuten Jussi Hanhimäki on todennut.100 Tässä tutkimuk-
sessa en olekaan pyrkinyt rekonstruoimaan suomalaista päätöksentekoa vaan 
olen antanut läntisen aineiston kertoa siitä, millaisena Kekkonen ja hänen toi-
mintansa lännessä nähtiin. Samalla olen tiedostanut, että läntisten lähteiden 
rakentama kuva Kekkosesta on enemmän tai vähemmän vääristynyt. 

Olen pyrkinyt tutkimuksessani välttämään moraalisten näkökantojen otta-
mista Kekkosen politiikkaan. Olen syntynyt 1980-luvun lopussa, joten minulla 
ei ole henkilökohtaisia muistikuvia Kekkosesta tai kylmän sodan aikakau-
desta. Sen ansiosta on ollut helpompi etäännyttää itseään tutkimuksen koh-
teesta ja tavoitella ulkopuolisen tarkkailijan roolia. Kekkonen on ollut minulle 
tuttu lähinnä historiallisena henkilönä kirjoista ja tv-dokumenteista sekä jon-
kinlaisena populaarikulttuurissa esiintyvänä hahmona, jonka liitännäisyy-
destä historialliseen henkilöön voi olla montaa mieltä. Tarkastelen toki Kek-
kosen aikaa jälkijättöisesti tilanteesta, jossa Suomi on liberaali läntinen demo-
kratia ja Euroopan unionin jäsenmaa. Suomi selvisi kylmän sodan vuosista 
paremmin kuin yksikään toinen Neuvostoliitolle sodan hävinnyt ja sen vaiku-
tuspiiriin joutunut maa, joten valtiojohdon toimintaa voi pitää ainakin jossain 
määrin onnistuneena.  

Tutkimukseni lähtökohtana ei ole ollut kyseenalaistaa aiempaa tutkimusta 
vaan pikemminkin tarkastella asioita uusien lähteiden avulla uusin silmin. 

 
99 Jakobson 2001, 286–287; Problematiikan on huomioinut myös Pesu, 32–33. 
100 Hanhimäki 1996, 13. 
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Matkan varrella olen tullut joissain kysymyksissä eri johtopäätöksiin kuin 
aiemmat tutkijat, mutta monin osin tulokseni näyttävät vahvistavan aiemmin 
esiintuotuja tulkintoja. Keskeisin tulkintaero koskee yhtä tutkimukseni pää-
teemaa eli länsivaltojen pyrkimystä käännyttää Kekkosta. Siinä olen päätynyt 
jossain määrin erilaiseen tulkintaan kuin Juhani Suomi. Väitän, että kyseessä 
oli laaja operaatio, jossa olivat mukana myös Britannian ja Yhdysvaltain kor-
keimmat poliittiset johtajat. Muita tulkintaeroja olen käsitellyt tarkemmin 
kunkin asian yhteydessä. 
 
Muistinvaraista tietoa on pidetty perinteisessä lähdekriittisessä ajattelussa 
mahdollisimman epäluotettavana tietona. Yhtenä ongelmana on erehdysten 
mahdollisuuden lisääntyminen ajallisen välimatkan kasvaessa. Lisäksi täytyy 
huomioida, että kirjoittaja tai kertoja on saattanut myöhemmin katsoa asioita 
toisella tavalla ja sen mukaisesti parannellut aikaisempia kokemuksiaan. Uu-
demmassa kehittyneessä lähdekritiikissä kuitenkin ajatellaan, että mikä ta-
hansa lähde on periaatteessa käyttökelpoinen todisteena. Hedelmällistä tietoa 
voidaan saada pohtimalla, miksi kertoja muistaa asioita siten kuin muistaa.101 

Tutkimusta tehdessäni en ole voinut sivuuttaa muistelmatietoa, sillä kai-
kista tapahtumista ei ole jäänyt kirjallisia lähteitä. Muistelmatieto myös luo 
ajankuvaa ja elävöittää kerrontaa, eikä sitä tule ottaa objektiivisena historialli-
sena kuvauksena. Tutkimukseni kannalta hedelmällisintä muistelmakirjalli-
suutta on ollut Max Jakobsonin tuotanto, joka on muutenkin keskeinen lähde 
tutkittaessa Suomen kylmän sodan ajan ulkopolitiikkaa varsinkin 1950- ja 60-
luvulla. Jakobsonin tuotantoa hyödyntäessä täytyy muistaa, ettei kyse ole sys-
temaattisesta akateemisesta tutkimuksesta, vaikka Jakobson onkin käyttänyt 
lähteenään alkuperäisasiakirjoja. Täytyy myös huomioida kirjojen syntyyn 
vaikuttaneet lähtökohdat ja Jakobsonin oma aktiivinen poliittinen toiminta, 
kuten Jukka Pesu on huomauttanut.102 

Muistelmiin verrattavista lähteistä täytyy nostaa esille toimittaja Maarit 
Tyrköltä saamani brittiläisen tiedustelu-upseeri Rex Bosleyn vuonna 1976 
tehty haastattelunauhoitus, jossa Bosley muistelee yhteistä menneisyyttään 
Kekkosen kanssa ja toimintaansa Suomessa.103 Nauhoitus on yksi tutkimuk-
seni tärkeimmistä yksittäisistä dokumenteista. Sitä ei ole aiemmin käytetty 
tutkimuksessa. 

Haastattelun luotettavuutta arvioitaessa täytyy tietää sen syntyhistoria. 
Tyrkön tarkoitus oli aikanaan haastatella Kekkosen parhaiten tuntevia henki-
löitä eri aikakausilta ja eri asiayhteyksistä presidentin muistelmia varten. 

 
101 Kalela, 90–92. 
102 Pesu, 32–33. 
103 Rex Bosleyn haastattelu 8.5.1976. Haastattelijana Maarit Tyrkkö. Maarit Tyrkön yksityisarkisto 
(MTA). 
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Haastattelujen sisältöä ei ollut tarkoitus julkaista muistelmissa sellaisenaan, 
vaan nauhoitukset oli tehty taustatiedoksi. Bosleylla ei ole siten ollut tarvetta 
korostaa omaa rooliaan, mutta hän on saattanut hyvin muistaa vuosien takais-
ten tapahtumien yksityiskohtia väärin. Kekkonen oli itse lisännyt Bosleyn 
haastateltavien henkilöiden listalle. Haastattelun aikana Bosley totesi ajattele-
vansa jatkuvasti, mitä hän voi sanoa ja mitä hän ei voi sanoa, koska hän on 
ollut valtion palveluksessa. Haastattelussa Bosley esimerkiksi kertoi presiden-
tin pyynnöstä Taulukauppias-nimimerkin syntytarinan mutta totesi erikseen, 
ettei halua siitä kerrottavan muistelmissa. Voidaan olettaa, että Bosley on ker-
tonut monista asioista vähemmän kuin on todellisuudessa muistanut.104 

Tärkeä lähde on ollut myös James H. Magillin muistelmakirja Tasavalta tu-
likokeessa,105 jota on Jakobsonin tuotannon tapaan käytetty aiemminkin läh-
teenä tutkimuskirjallisuudessa.106 Magillin muistelmien tietoja olen pystynyt 
ristiintarkastamaan alkuperäislähteiden ja Rex Bosleyn haastattelunauhoituk-
sen avulla. Bosleyn haastattelu on tehty vuosia ennen Magillin muistelmien 
ilmestymistä, joten ne eivät ole voineet vaikuttaa toistensa sisältöön. Vaikka 
Magillin muistelmat on kirjoitettu hänelle ominaisella lennokkaalla tyylillä ja 
niissä on epäilemättä värikynää mukana, on kutakuinkin kaikille tämän tut-
kimuksen kannalta relevanteille tapahtumille löytynyt jonkinlainen vahvistus 
myös muista lähteistä. Magill ei siis näytä keksineen tapahtumia päästään, 
mutta on mitä ilmeisimmin jättänyt paljon kertomatta. Hyvä esimerkki on se, 
että yhtä Magillin läheisimmistä työtovereista Suomessa, Rex Bosleyta, ei mai-
nita muistelmissa sanallakaan. 

Helsingissä toimineista tiedustelumiehistä myös CIA:n Raymond Ylitalon 
ja KGB:n Viktor Vladimirovin muistelmat ovat olleet tutkijan kannalta hyö-
dyllisiä. Molemmat on julkaistu suomenkielisinä. 

Muistelmatietoon olen pyrkinyt viittaamaan pääsääntöisesti vain silloin, 
kun olen pystynyt jollain tasolla vahvistamaan tapahtumien luonteen vähin-
tään yhdestä toisesta lähteestä. Aina se ei ole kuitenkaan ollut mahdollista. 
Sanatarkkoja keskustelulainauksia ei luonnollisestikaan voi pitää luotetta-
vina, mutta suuntaa antavina ja ajankuvaa elävöittävinä.  

Vaikka muistelmatietoon on aina suhtauduttava varauksellisesti, erityi-
sesti tämä koskee tiedustelun historiaa, jossa kirjoittajat ovat usein höystäneet 
muistelmiaan väärällä tiedolla hämärtääkseen faktan ja fiktion rajaa. Muistel-
mien sisältöön on vaikuttanut myös lainsäädäntö, kuten Britannian Official 

 
104 Tyrkkö, Maarit (2016): Presidentti ja toimittaja. WSOY, Helsinki, 32–33. Bosley (haastattelu). 
105 Magill, James H. (1981): Tasavalta tulikokeessa. Muistelmia Suomesta kuuman ja kylmän sodan 
vuosilta. Weilin+Göös, Mikkeli. 
106 Esimerkiksi Nevakivi 1983. 
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Secrets Act, jonka mukaan brittiviranomaiset eivät saa paljastaa salassa pidet-
täviä tietoja. Osa muistelmia kirjoittaneista SIS:n tiedustelu-upseereista on 
saanut Britanniassa jopa tuomioita salaisuuksien paljastamisesta.107 

Ulkomailla julkaistuista muistelmista tärkein on ollut englanninopettaja 
John Haycraftin omaelämäkerta, mutta myös Yhdysvaltain Helsingin-suurlä-
hettiläs Carl T. Rowanin muistelmissa on kiinnostavia Suomea koskeneita yk-
sityiskohtia.108 Brittidiplomaatti Nicholas Barrington on yksi harvoja tutkitulla 
ajanjaksolla Suomen asioita hoitaneita virkamiehiä, joka on julkaissut kattavat 
muistelmat.109 Suomea niissä tosin sivutaan vain ohuesti.  
 
Ulkomaisen tai suomalaisen lehdistön kirjoittelua Kekkosesta tai Kekkosen 
länsisuhteista en ole varsinaisesti tutkinut lukuun ottamatta muutamia poik-
keuksia, joissa lehdistökirjoittelu on noussut poliittisten toimijoiden keskuste-
luun. Läntisen lehdistön kirjoittelua Kekkosesta on käsitellyt aiemmin jo Ju-
hani Suomi Kekkos-elämäkertasarjassaan.  

Lehdistöä olen käyttänyt kuitenkin lähteenä ajankuvan rakentamisessa ja 
yksittäisten henkilöiden taustojen selvittämisessä. Esimerkiksi amerikansuo-
malainen nuorukainen on saattanut käydä Suomessa 1930-luvulla tutustu-
massa sukujuuriinsa ja voinut antaa samalla haastattelun paikallislehdelle tie-
tämättä, että tulisi palaamaan maahan vuosien kuluttua tiedustelutehtävissä. 
Diplomaattipeitteellä toimineet läntiset tiedustelu-upseerit ovat voineet antaa 
virallisessa työroolissaan jopa haastatteluita sanomalehdille. Nimitysuutisista 
ja muistokirjoituksista löytyy tietoja siitä, kuka on työskennellyt milloin mis-
säkin tehtävässä. 

Digitoidut lehtiarkistot ovat mahdollistaneen tiedonhaun, joka olisi vielä 
vuosikymmen sitten ollut tutkimusekonomisesti järjetöntä. Tärkein lehdistö-
aineisto on ollut Kansalliskirjaston digitoitujen lehtien arkisto. Sieltä on löyty-
nyt useita kiinnostavia yksityiskohtia. Myös Helsingin Sanomien sähköisestä 
lehtiarkistosta on ollut hyötyä. Viimeisimpänä vanhoja paperilehtiä on digi-
toinut Iltalehti, joka on julkaissut kaikki 1980- ja 1990-luvun lehdet sähköi-
sessä palvelussaan. Suurimpia sanomalehtiä olen käynyt järjestelmällisesti 
läpi ainoastaan Kekkosen vuoden 1961 Lontoon ja Washingtonin vierailuiden 
osalta. 

Olen haastatellut tutkimukseen entisiä suurlähettiläitä Nicholas Barringto-
nia ja Richard Töttermania, ministeri Jaakko Iloniemeä, toimittaja Maarit 
Tyrkköä ja professori Juhani Suomea. Barrington työskenteli 1960-luvun 

 
107 Kotakallio 2014b, 30. 
108 Haycraft, John (1998): Adventures of a Language Teacher. Constable and Company Limited, 
Lontoo; Rowan, Carl T. (1991): Breaking Barriers. A Memoir. Little, Brown and Company, United 
States of America. 
109 Barrington, Nicholas (2014a): Nicholas meets Barrington. The Personal Journey of a Former 
Diplomat. The Radcliffe Press, London; Barrington 2014b. 
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alussa Foreign Officen pohjoisella osastolla Suomen asioiden parissa. Tötter-
man toimi Kekkosen tulkkina Britannian-vierailuilla ja työskenteli 1960-lu-
vulla presidentin kansliapäällikkönä. Hän on tätä kirjoitettaessa valitettavasti 
jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Jaakko Iloniemi oli yksi IRD:n aineiston suoma-
laisista vastaanottajista 1960-luvun alussa. Hän työskenteli myös Suomen yli-
oppilaskuntien liiton (SYL) pääsihteerinä Helsingin nuorisofestivaalin valmis-
teluaikaan. 

Joitakin kiinnostavia löytöjä olen tehnyt aikalaistoimijoiden julkaisematto-
mista muistitietohaastatteluista. Näitä on ollut saatavilla varsinkin amerikka-
laisilta diplomaateilta. Laajin kotimainen kokoelma lienee eduskunnan muis-
titietoarkisto, mutta sen tietokannasta ei löytynyt sanahaulla mainintoja aina-
kaan läntisten tiedustelupalveluiden edustajista. 

Julkaistusta alkuperäisaineistosta tärkeimpiä ovat olleet Juhani Suomen 
toimittamat Urho Kekkosen päiväkirjat. Suomi on laatinut päiväkirjoihin 
myös perusteelliset johdannot, joissa on avattu päiväkirjoissa esiin nousseita 
teemoja. Päiväkirjojen suhteen on huomioitava, ettei niitä ole kirjoitettu jul-
kaistavaksi, vaan lähinnä Kekkosen oman muistin tueksi. Muistiinpanojen te-
kemisen Kekkonen oli omaksunut jo 1930-luvulla, vaikka yhtenäiset päiväkir-
jat alkavatkin vasta vuodesta 1958. Päiväkirjamerkinnät ovat usein lyhyeh-
köjä, niihin on kiteytetty vain kaikkein olennaisin. Ne on useimmiten laadittu 
tuoreeltaan keskustelun tai tapahtuman jälkeen, joten muistivirheiden riskiä 
voi pitää pienenä, eikä merkintöjä ole jälkikäteen peukaloitu.110 

Hyödyllisiä ovat olleet myös Yrjö Blomstedtin ja Matti Klingen toimittamat 
J. K. Paasikiven päiväkirjat sekä Ari Uinon toimittamat Kekkosen kirjekokoel-
mat.111 Toisin kuin Kekkonen, Paasikivi on kirjoittanut päiväkirjansa mitä il-
meisimmin julkaistavaksi. Monissa kohdin hän tuntuu osoittavan sanansa 
suoraan jälkimaailmalle, kuten Blomstedt ja Klinge ovat huomauttaneet.112 

Ulkomaisesta julkaistusta alkuperäisaineistosta hyödyllisimpiä ovat olleet 
amerikkalaiset ulkoasiainhallinnon asiakirjat Foreign Relations of the United 
States -sarjassa, jotka ovat myös digitaalisesti saatavilla ja joihin on mahdol-
lista suorittaa sanahakuja. Niissä on julkaistu useita keskeisiä Suomea ja Kek-
kosta koskevia amerikkalaisia asiakirjoja. Niitäkin käyttäessä täytyy huomi-
oida, että kyseessä on toimitettu ja valikoitu otos alkuperäisestä aineistosta. 

 
110 Urho Kekkosen päiväkirjat 1, 1958–1962. Toim. Juhani Suomi. Otava. Helsinki, 2001, 8–13. 
111 Uino, Ari (toim.) (1997): Rakas häiskä. Urho ja Sylvi Kekkosen kirjeenvaihtoa vuosilta 1924–1945. 
Otava, Helsinki; Uino, Ari (toim.) (1998): Sodan ja rauhan mies. Urho Kekkosen sotavuodet 1939–
1944. Otava, Helsinki. 
112 J. K. Paasikiven päiväkirjat 1944–1956. Toinen osa 25.4.1949–10.4.1956. Toim. Blomstedt, Yrjö – 
Klinge, Matti. WSOY, Helsinki, 1986, 6. 
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1.5 RAKENNE 

Väitöskirjan asiasisällön olen jakanut kymmeneen osioon, jotka etenevät pää-
osin kronologisesti. Rakenne noudattaa osittain luokittelua, jossa olen jakanut 
Kekkosen länsisuhteen karkeasti neljään kauteen. Näistä ensimmäinen kausi 
kattaa vuodet 1943–1949, toinen pääministeriksi nousun (1950) ja yöpakkas-
kriisin (1958) välisen ajan, kolmas ajanjakson yöpakkaskriisistä vuoteen 1962 
ja neljäs sen jälkeisen ajan.  

Ensimmäisessä osiossa (Sotia ja tiedustelijoita) käsittelen Urho Kekkosen 
ulkopoliittisen ajattelun muodostumista toisen maailmansodan aikana sekä 
tutustumista läntisten tiedustelu-upseereiden kanssa. Näistä tärkeimmät oli-
vat amerikkalainen Wilho Tikander sekä brittiläiset Rex Bosley ja James H. 
Magill. Aloitan osion kuitenkin lyhyellä katsauksella Kekkosen nuoruuden 
työrupeamaan Etsivässä keskuspoliisissa. Tällä aikakaudella näyttää olleen 
vaikutusta Kekkosen toimintatapoihin myös myöhemmällä uralla, joten sen 
käsittelyä ei ole voinut sivuuttaa, vaikka se onkin käsitelty perusteellisesti jo 
aiemmassa tutkimuksessa. Ajallisesti osiossa käsitellään tapahtumia 1940-lu-
vun loppuun saakka. 

Toisessa osiossa (Länsi) käsittelen Kekkosen ja johtavien länsivaltojen suh-
detta 1950-luvun taitteesta yöpakkaskriisiin. Otan tarkasteluun Kekkosen ja 
lännen yhteydenpidossa keskeisesti mukana olleita toimijoita, kuten vanhan 
opiskelutoverin Kustaa Vilkunan ja naisystävän Anne-Marie Snellmanin. 
Osion lopussa teen katsauksen ulkomaisten tiedustelupalveluiden toimintaan 
Suomessa, suomalaisiin sodanjälkeisiin salahankkeisiin sekä salaisen kanavan 
avaamiseen Kekkosen ja Britannian hallituksen välille vuonna 1957. Ajallisesti 
osio kattaa kutakuinkin vuodet 1950–58. 

Kolmannessa osiossa (Käännytys) keskityn yöpakkaskriisiin, sen jälkeisiin 
vuosiin 1950-luvun lopussa ja 1960-luvun alussa sekä länsivaltojen pyrkimyk-
siin vaikuttaa presidentti Kekkosen ajatteluun. Läntiset suurlähettiläät ryhtyi-
vät tapaamaan Kekkosta epävirallisesti ja yrittivät tutustua häneen. Kekkonen 
myös kutsuttiin vierailuille länsivaltoihin.  

Neljännessä osiossa (Lontoo ja Washington) keskityn Kekkosen vierailui-
hin Lontoossa ja Washingtonissa 1961 sekä vierailuiden valmisteluihin. Britit 
järjestivät Kekkoselle henkilökohtaisen englannin kielen opettajan, John 
Haycraftin, joka pääsi tutustumaan presidenttiin läheisesti asuessaan Tammi-
niemessä useita kuukausia. Haycraft raportoi havainnoistaan yksityiskohtai-
sesti Lontooseen. 

Viidennen osion (Operaatio) aluksi teen katsauksen Britannian hallinnon 
propagandakoneistoon ja sen toimintaan Suomessa. Pääroolissa osiossa on 
brittien salainen informaatio-operaatio, joka kytkeytyi länsivaltojen tavoittei-
siin oikaista Kekkosen vinoutunutta ajattelua ja käännyttää hänet lännen 
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suuntaan. Operaatio Threadissa ja Elderissä Kekkoselle ja muille kylmän so-
dan kuumien polttopistemaiden valtionpäämiehille syötettiin henkilökohtai-
sesti räätälöityä informaatiota, jolla pyrittiin vaikuttamaan heidän ajatte-
luunsa. Osion lopussa tarkastelen Suomen sotilastiedustelun ja länsivaltojen 
yhteydenpitoa. 

Kuudennessa osiossa (Noottikriisi) tarkastelen noottikriisin ja KGB-majuri 
Anatoli Golitsynin loikkauksen vaikutuksia Kekkosen ja lännen suhteeseen. 
Lisäksi käsittelen läntisen tiedusteluaineiston toimittamista Kekkoselle noot-
tikriisin jälkeen. Osio sijoittuu kronologiassa heti neljännen osion perään ja 
kattaa ajallisesti tapahtumat vuoden 1961 lopusta noin vuoteen 1964. 

Seitsemännessä osiossa (Nuorisofestivaali) tarkastelen lännen informaatio-
sodankäyntiä Helsingin nuorisofestivaalin yhteydessä. Osiossa kerron muun 
muassa, kuinka länsi pyrki vaikuttamaan Kekkoseen ja muihin suomalaisiin 
päättäjiin sekä solmi yhteydet suomalaisiin ylioppilaspoliitikkoihin. 

Kahdeksannessa osiossa (Kansainvälisiä avauksia) tarkastelen Kekkosen ja 
lännen suhdetta 1960-luvun alkuvuosien jälkeen aina virkakauden loppuun 
eli 1980-luvun alkuun saakka. Osiossa käyn läpi keskeiset länsisuhteisiin vai-
kuttaneet tapaamiset, tapahtumat ja muut käänteet. Painopiste on 1960-luvun 
alkupuoliskossa. 

Yhdeksännessä osiossa (Elinikäisiä ystäviä) tarkastelen Urho Kekkosen ja 
brittitiedustelijoiden Magillin ja Bosleyn henkilökohtaisia suhteita sen jälkeen, 
kun brittimiehet olivat poistuneet Suomesta 1950-luvulla. Lisäksi tarkastelen 
Kekkosen ja suojelupoliisin tiedonvaihtoa läntisen tiedustelun kanssa. 

Kymmenennessä osiossa pyrin analysoimaan Kekkosen suhteita läntisten 
tiedustelupalveluiden kanssa ja lännen poliittisen tiedustelun roolia Suo-
messa. Lisäksi koostan yhteen tutkimusta kokonaisuudessaan ja pyrin vastaa-
maan johdannossa esittelemiini tutkimuskysymyksiin. 
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2 SOTIA JA TIEDUSTELIJOITA 

Urho Kekkonen syrjäytetään talvisodan hallituksesta, mutta sodan 
jälkeen hänen poliittinen uransa kääntyy uuteen nousuun. 
Kekkonen solmii yhteydet sekä Neuvostoliiton että länsivaltojen 
tiedustelupalveluihin. 

 
 

 

2.1 NUORUUS SALAISESSA POLIISISSA 

Vuosi 1918. Urho Kekkonen osallistui sisällissotaan Kajaanin sissien riveissä 
vain 17-vuotiaana. Hän taisteli Kuopion, Varkauden ja Mouhun valtauksissa, 
eteni sissien mukana Viipuriin ja päätti sotaretkensä lopulta Haminaan.113 

Sodan jälkeen vuonna 1919 Kekkonen työskenteli Yleisesikunnan passitoi-
miston Kajaanin-toimiston virkailijana, toisin sanoen sotilasetsivänä. Tark-
kaan ei tiedetä, miten Kekkonen päätyi sotilasetsiväksi. Keväällä 1919 hän oli 
värvännyt heimosotureita Aunuksen retkelle. Tulevan presidentin nuoruutta 
tutkinut Ari Uino on arvellut, että värväystoiminta liittyi asiaan. Sotilasetsi-
vänä Kekkonen joutui kuulustelemaan Itä-Karjalasta saapuneita pakolaisia. 
Samalla hän sai ensi kerran kosketuksen vasta järjestäytyneen Suomen Kom-
munistisen Puolueen (SKP) agitaattoreihin, joita saapui Suomeen rajan yli pa-
kolaisten mukana. Toiminta oli kuin sisäänajoa valtakunnan turvallisuutta 
suojaavaan poliisityöhön.114 

Syksyllä 1919 Kekkonen astui virallisesti sotaväkeen suorittamaan asepal-
velustaan Helsingin Autopataljoonaan. Sen jälkeen hän palasi Kajaaniin. Ase-
palveluksen aikana sisäministeriöön oli perustettu uusi salainen poliisi, ni-
meltään Etsivä keskuspoliisi (EK). Se korvasi Yleisesikunnan passitoimiston. 
Kekkonen haki EK:n Kajaanin-alaosaston kanslistin tehtävää ja sai sen. Hänet 
havaittiin pian kyvykkääksi ja osaavaksi työssään. Kun Kekkonen jätti eroha-
kemuksen siirtyäkseen Helsinkiin opiskelemaan, siihen vastattiin tarjoamalla 
nuoremman kanslistin tehtävää EK:n pääosastossa Ratakadulla Helsingissä. 
Kun muutakaan työtä ei ollut näköpiirissä, tarttui tuore ylioppilas tarjouk-
seen.115 

 
113 Uino 1985, 27–28. 
114 Sama, 38–40. 
115 Sama, 40–42, 52 
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Syksyllä 1921 Kekkonen jätti taakseen elämän Kajaanissa ja kirjoittautui 
opiskelemaan Helsingin yliopiston lainopilliseen tiedekuntaan. Samalla alkoi 
monen vuoden palvelus EK:n pääosastossa. Hyvä työsuoritus näkyi Kekko-
sen asemassa. Syyskuussa 1923 hänet ylennettiin ensin pääosaston nuorem-
maksi esittelijäksi, sitten toukokuussa 1924 vanhemmaksi esittelijäksi ja lo-
pulta vuonna 1926 pääosaston tutkimustoimiston kuulustelijaksi. Kajaanin-
alaosaston päällikön tehtäviä hän hoiti useampana kesänä.116 

Lakitieteen opinnoissaan Kekkonen noudatti samaa päämäärätietoista tah-
tia kuin elämässään muutenkin, siitäkin huolimatta, että päivätyö EK:ssa vei 
kuusi tuntia ja myös urheiluharrastukset vaativat aikansa. Lisäksi aikaa tuli 
varata seurusteluun. Kekkonen oli nimittäin tavannut työpaikallaan Sylvi 
Uino -nimisen konekirjoittajan. Työpaikkaromanssin kerrotaan olleen EK:n 
pääosastossa kovan supinan aihe.117  

Samoihin aikoihin Kekkonen ystävystyi oululaisen, pari vuotta itseään 
nuoremman Kaarlo Hillilän kanssa. Tämä työskenteli niin ikään EK:ssa. Hil-
lilä oli pian paitsi kollega myös Kekkosen opiskelu- ja asuintoveri. Parivalja-
kosta hitsautui vuosien varrella erottamaton. Heidän ystävänsä jääkäriupseeri 
Ragnar Nordström on kirjoittanut muistelmissaan ”eräästä kaksikosta”, joka 
jo opiskeluaikanaan päätti nousta ministereiksi.118 
 
Monien sisällissodassa valkoisten puolella taistelleiden ajatusmaailmaa lei-
masi voimakas bolševisminvastaisuus. Kekkonen ei ollut poikkeus. Sitä myös 
ruokki hänen työnsä EK:ssa. Salainen poliisi oli jatkuvasti tekemisissä niin yk-
sittäisten kommunistien kuin heidän järjestöjensä kanssa. Kekkosen tehtäviin 
kuului bolševikkien kiihotustyön estäminen ja rajan yli soluttautumisen py-
säyttäminen. Reissatessaan kommunistijahdissa pitkin Kainuun takamaita ja 
kuulustellessaan kiinni saatuja Kekkonen sai ilmeisesti varsin hyvän katsauk-
sen ulkoa johdetun poliittisen liikkeen toimintaan ja menettelytapoihin. Hän 
oppi epäilemättä myös olemaan varuillaan ja katsomaan asioita usealta näkö-
kannalta.119 

EK:n pääosastossa Helsingissä Kekkonen niitti mainetta kuulustelijana. 
Myötäelävänä ja ymmärtäväisenä hän sai kuulusteltavista enemmän irti kuin 
kovilla otteilla. Joskus tosin turvauduttiin niihinkin, kun tietoa piti saada irti 
itsepäisemmiltä kiinniotetuilta. Joidenkin kommunistien kerrotaan nimittä-
neen Kekkosta pahimmaksi pieksijäksi, toiset taas kielsivät tämän. Väkivallan 
käyttö ei liene jäänyt vieraaksi tulevalle presidentille, joka oli jo 17-vuotiaana 
sisällissodassa johtanut siviilipukuisia punaisia teloittanutta ryhmää. Ei ole 

 
116 Uino 1985, 52–53; Lackman 2009, 212–213. 
117 Uino 1985, 51–52; Lackman 2009, 211. 
118 Uino 1985, 51; Lackman 2009, 211; Tuikka 2011, 85–86. 
119 Uino 1985, 43, 52–53. 
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kuitenkaan todisteita siitä, että Kekkonen itse olisi EK:ssa nyrkkejä heilutta-
nut.120  

Suomen salaisen poliisin alkuvuosien toimintamalleista antaa osviittaa 
Arvo ”Poika” Tuomisen kertomus. Tammikuussa 1922 pidätetyt kommunistit 
sijoitettiin Tuomisen mukaan rikospoliisin tiloihin, koska EK:n silloinen apu-
laispäällikkö Frans Klemetti pelkäsi syytteitä pahoinpitelystä, jos pidätetyt 
olisi viety salaisen poliisin omiin selleihin. Tällaisia syytöksiä esitettiin usein. 
Joskus kuulusteltavat saattoivat myös kuolla putkaan.121 

Kekkonen loi uraa EK:ssa ja oli pidetty. Jopa viraston päällikkö Esko Riekki 
totesi, että ”kyllä se Kekkonen on sitten hyvä mies, rauhallinen ja viisas”. Vir-
kaura ”ohranassa”, kuten EK:ta tavattiin kutsua, oli epäilemättä varteenotet-
tava vaihtoehto nuorelle Kekkoselle.122 Erottamattomiksi kasvaneet kumppa-
nukset Kekkonen ja Hillilä olivat molemmat nousseet hyville paikoille polii-
siorganisaatiossa. Heistä oli tullut Riekin luottomiehiä. Nuoret ja innokkaat 
juristiopiskelijat tekivät useimmiten sen, mihin ryhtyivät, eivätkä vain juopo-
telleet, toisin kuin ilmeisesti osa viraston työvoimasta.123 

Etsivässä keskuspoliisissa Kekkonen ja Hillilä tutustuivat salaisen poliisin 
toimintaan paitsi Suomessa myös ulkomailla. Esko Riekki oli alaisineen vie-
raillut vuonna 1923 Baltian maissa, Saksassa ja Puolassa tutustumassa ulko-
maisiin turvallisuuspoliiseihin ja niiden menetelmiin. Matkalla opittua alet-
tiin EK:ssa käyttää omien menetelmien kehittämiseen. Riekki määräsi tiedus-
telun käyttöä poliisityössä pohtimaan nuoret luottomiehensä Kekkosen, Hil-
lilän ja Urho Pihan.124 

1920-luvun kuluessa kommunistien solutustoiminta oli Suomessa vähene-
mään päin, mikä näkyi myös Etsivän keskuspoliisin tehtävien vähenemisenä. 
Viraston tehottomuus ja vähäinen työmäärä turhauttivat Kekkosta ja Hillilää. 
He kokosivat ympärilleen joukon samanmielisiä nuoremman polven poliisi-
miehiä ja ryhtyivät ajamaan uudistuksia virastossa. Siitä seurasi myrsky ja 
pian myös välirikko EK:n johdon kanssa. Kekkonen hylkäsi mahdolliset suun-
nitelmat virkaurasta EK:ssa ja erosi tehtävästään vuonna 1927. Toimeentu-
lonsa hän oli varmistanut hakemalla jo aiemmin Ylioppilaslehden päätoimitta-
jan paikkaa, johon hänet myös valittiin. Tähän päättyi yksi pitkä jakso Kai-
nuun kasvatin elämässä.125 
 
Etsivän keskuspoliisin myötä Kekkonen oli alkanut tehdä lakitieteen väitös-
kirjaa salaisen poliisin toiminnasta ja agent provocateurista. Ranskankielisellä 

 
120 Uino 1985, 53; Laitinen, Janne (2020): ”Pieksämisen ammattilaiset”. Seura 4/2020, Helsinki. 
121 Lackman 2009, 215–216. 
122 Uino 1985, 54; Lackman 2009, 222. 
123 Uino 1985, 54–55; Lackman 2009, 212–215 
124 Lackman 2009, 220. 
125 Uino 1985, 55–62. 
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termillä viitataan peitetehtävissä toimivaan poliisiin, joka soluttautuu ku-
moukselliseen organisaatioon tai esimerkiksi väkijoukkoon tarkoituksenaan 
yllyttää muita rikkomaan lakia. Agent provocateuria käsittelevä tutkimus ehti 
edetä varsin pitkälle, ennen kuin nuori lakimies alkoi uuden työn myötä kiin-
nostua lähemmin kunnallishallinnosta. Alkusyksystä 1927 Kekkonen oli siir-
tynyt Maalaiskuntien Liiton (MKL) palvelukseen ja sen lainopilliseen neuvon-
taan keskittyneen Maalaiskunta-lehden toimitussihteeriksi.126 

Vielä kesällä 1928 Kekkonen kävi opintomatkalla Wienin kirjastoissa sel-
vittämässä poliisityötä käsittelevää väitöskirja-aihettaan. Matka oli tosin tie-
teellisessä mielessä pettymys.127 Poliisityö sai jäädä taakse myös tieteellisellä 
rintamalla. Kun Kekkonen väitteli lakitieteen tohtoriksi vuonna 1936, väitös-
kirjan aiheena oli kunnallinen vaalioikeus.128 

Työ Etsivässä keskuspoliisissa oli pitkä ja merkittävä nuoruuden elämän-
vaihe. Se oli alkanut jo ennen opiskeluja ja jatkunut niiden läpi. Paria katkoa 
lukuun ottamatta Kekkonen oli ollut EK:n palveluksessa vuodesta 1919 aina 
vuoteen 1927. Kyseessä oli lähes kolmannes hänen siihenastisesta elämästään. 
Näin pitkä rupeama salaisessa poliisissa lienee vaikuttanut voimakkaasti ajat-
teluun ja myöhempään toimintaan. Alkuperäinen väitöskirjasuunnitelmakin 
kertoo erityisestä kiinnostuksesta salaisen poliisin menetelmiä kohtaan.129 
Opittu toiminta ja kokemukset tulivat epäilemättä vaikuttamaan Kekkoseen 
vielä pitkälle tulevaisuuteen. 

2.2 SOTAVUODET JA UUSI SUUNTA 

”Tikanderin luona whiskyllä”, kirjoitti kansanedustaja Urho Kekkonen pie-
neen vahakantiseen taskukalenteriinsa elokuun 8. päivän kohdalle vuonna 
1943.130 Kekkonen oli Tukholmassa. Kaupunki oli jatkosodan lopulla hänen 
henkireikänsä siihen toiseen maailmaan, joka oli voittamassa toisen maail-
mansodan.131 Kotimaan politiikassa Kekkonen oli jäänyt sivustaseuraajaksi.  

Tikander oli amerikansuomalainen lakimies Wilho Tikander. Hän työs-
kenteli Tukholmassa virallisesti Yhdysvaltain suurlähettilään erityisavusta-

 
126 Uino 1985, 172–173. 
127 Sama, 174. 
128 Häikiö, Martti (1997): Kekkonen, Urho. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1997– (viitattu 1.10.2020).  
129 Uino 1985, 55–63; Lackman 2009, 222. 
130 Uino 1998, 197; Taskukalenteri 1943. 25/70, UKA. 
131 Jakobson 1999, 394. 
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jana. Todellisuudessa Tikander johti Yhdysvaltain salaisen tiedusteluorgani-
saation OSS:n (Office of Strategic Services) Tukholman-asemaa ja tiedustelua 
koko Skandinaviassa. OSS oli keskustiedustelupalvelu CIA:n edeltäjä.132 

Viski oli tärkeä mainita. Toinen maailmansota ja sitä seurannut viljapula 
olivat tyhjentäneet viskivarastot eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.133 

Kekkonen ei ollut koskaan lasiin sylkenyt. Jo kieltolain aikaan 1920-luvulla 
hänellä oli ollut oma hovihankkijansa. Silloinen Ylioppilaslehden päätoimittaja 
tunnettiin toimituksessa ”Konjakki-Kekkosena”. Eipä hän tosin osannut vielä 
erottaa konjakkia viskistä, sikäli kuin trokarin pulloon liimaamat etiketit edes 
pitivät paikkaansa.134 

Wilho Tikander oli tiettävästi Kekkosen ensimmäinen läheinen kontakti 
ulkomaiseen tiedustelupalveluun. Miehet olivat tavanneet maaliskuussa 
1943. Sen jälkeen he pitivät tiiviisti yhteyttä. 

Palataan kuitenkin muutama vuosi taaksepäin. 
 
Talvi oli ollut poikkeuksellisen kylmä. Etelä-Suomessa oli jo tammikuussa ri-
kottu pakkasennätyksiä. Helmikuu oli vielä hyytävämpi.135 Kylmä sää ei tosin 
ollut ainoa asia, josta talvi tultaisiin muistamaan. 

Suomi oli käynyt marraskuun lopusta 1939 sotaa Neuvostoliittoa vastaan. 
Aluksi sota sujui paremmin kuin moni osasi odottaa, mutta helmikuussa 1940 
puolustus alkoi murentua puna-armeijan suurhyökkäyksen alla. Tilanne oli 
vaikea. Josif Stalinia ja koko Neuvostoliittoa oli jo nöyryytetty, eikä kunnia-
kasta ulospääsyä näyttänyt olevan. Kulisseissa käytiin kuitenkin rauhantun-
nusteluja, ja edistystä tapahtui.  

Maaliskuussa tilanne rintamalla oli mennyt jo niin huonoksi, ettei Suomen 
hallitus nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä Neuvostoliiton esittämät 
raskaat rauhanehdot. Myös Stalinilla alkoi olla kiire. Hän ei halunnut joutua 
sotaan liittoutuneiden kanssa, jotka suunnittelivat Suomen avustamista ja 
hyökkäystä Kaukasian öljykentille. Generalissimus oli saanut tiedustelijoil-
taan salaisia raportteja. Niissä kerrottiin sadoista lentokoneista ja kymmenistä 
tuhansista länsivaltojen sotilaista, jotka olisivat pian matkalla Suomeen. To-
dellisuudessa Britannian ja Ranskan kaavailtuja apujoukkoja oli paljon vä-
hemmän – ja niistäkin pääosa olisi jäänyt Ruotsin malmikentille. Sotilaallisesti 

 
132 Rautkallio, Hannu (2014): Mannerheim vai Stalin. Yhdysvallat ja Suomen selviytyminen 1939–
1944. Otava, Helsinki, 172–173; Agrell, Wilhelm (2020): Stockholm som spioncentral. Spåren efter 
tre hemliga städer. Historiska media, Lund, 119; XXII E Amerikkalaiset Suomessa, Valpo II, EK-Valpo, 
KA; Suomi 1986, 341–344. 
133 Karlstén, 130;  Kauppalehti (KL) 21.12.1943;  Ilta-Sanomat (IS) 9.4.1943 ja 21.1.1944. 
134 Samaan aikaan toimituksessa työskenteli Lauri Aho, myöhempi Uuden Suomen päätoimittaja ja 
Helsingin kaupunginjohtaja. Häntä kutsuttiin ”Viski-Ahoksi”. Urho Kekkosen haastattelu 4.12.1975. 
Haastattelijana Maarit Tyrkkö. Maarit Tyrkön kokoelma, TPA. 
135 Saku, Seppo – Solantie, Reijo – Jylhä, Kirsti – Venäläinen, Ari – Valta, Hannu (2011): 
Äärilämpötilojen alueellinen vaihtelu Suomessa. Ilmatieteen laitos, Helsinki, 73, 79. 
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joukoista ei olisi ollut sen kummempaa apua Suomelle. Sitä Stalin ei kuiten-
kaan tiennyt.136 

Talvisodan alla Urho Kekkonen oli ollut A. K. Cajanderin hallituksen sisä-
ministeri. Epäonnistunut yritys lakkauttaa Isänmaallinen kansanliike (IKL) 
sai Kekkosen näyttämään poliittiselta ruumiilta. Kun sota sitten syttyi ja uutta 
hallitusta rakennettiin, pudotettiin Kekkonen armotta pois. Syynä olivat myös 
huonot välit pääministeriksi nousseeseen Risto Rytiin. ”Sitä paskaa ei tähän 
hallitukseen oteta”, kerrotaan Rytin kivahtaneen, kun oikeusministeri J. O. Sö-
derhjelm oli yrittänyt kysellä vanhalle kaverilleen salkkua.137  

Kekkonen sai jäädä rivikansanedustajaksi, kun maassa siirryttiin poik-
keusoloihin. Vuoden vaihduttua, tammikuussa 1940 hänestä tuli vasta perus-
tetun Siirtoväen huollon keskuksen (SHK) johtaja. Sen vastuulla oli sotatoimi-
alueilta evakuoidun väestön ja omaisuuden siirtäminen ja huolto. Työnsarkaa 
riitti, sillä lähes joka seitsemäs suomalainen joutui jättämään kotiseutunsa.138  

Kun sitten maaliskuussa ulkoministeri Väinö Tanner toi Neuvostoliiton sa-
nelemat kovat rauhanehdot eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaan, oli Kekko-
nen ainoa kansanedustaja, joka johdonmukaisesti vastusti rauhan solmimista. 
Kekkonen vetosi apujoukkojen saamiseen länsimaista. Hän oli jo tammi-
kuusta lähtien suhtautunut lännen apuun suorastaan ylioptimistisesti. Taus-
talla olivat ilmeisesti vanhalta ystävältä, ulkoministeriön poliittisen osaston 
päälliköltä Aaro Pakaslahdelta saadut tiedot länsimaiden avuntarjouksista ja 
suunnitelmista.139 

Avun saaminen perille Suomeen oli silti kaikkea muuta kuin kirkossa kuu-
lutettu, kuten korkeimmassa valtio- ja sotilasjohdossa tiedettiin. Kekkosta ei 
epävarmuustekijöistä informoitu – tai hän ei itse kiinnittänyt asiaan huomiota. 
Kekkonen uskoi, että tilanne rintamalla oli hyvä ja että Neuvostoliitolla olisi 
vähintään yhtä suuri tarve saada pikainen rauha. Kun rauha lopulta solmit-
tiin, oli se katkera pettymys. Kekkonen syytti hallitusta siitä, että se oli tieten 
tahtoen hylännyt länsivaltojen avun ja johtanut maan kunniattomaan ”Paasi-
kiven rauhaan”. Hän katsoi Suomen joutuneen riippuvuussuhteeseen Neu-
vostoliiton kanssa ja epäili itsenäisyyden säilymistä.140  

 
136 Stalinin päätöksenteosta talvisodassa ks. Rentola, Kimmo (2016): Stalin ja Suomen kohtalo. Otava, 
Helsinki, 50–57; Liittoutuneiden suunnitelmista esim. Ylikangas, Heikki (2001): Tulkintani 
talvisodasta. WSOY, Helsinki, 213–220. 
137 Rytin lausahduksesta on J. O. Söderhjelmiltä aikoinaan kuullut toimittaja Seppo Keränen. 
Keränen, Seppo (2019): Urho Kekkonen ja hänen vihamiehensä. Into, Helsinki, 105. 
138 Suomi 1986, 180–181, 189–192. 
139 Suomi 1986, 201–212; Pakaslahdesta tarkemmin ks. Reimaa, Markku (2019): Kekkosen kuiskaaja. 
Harmaa eminenssi Aaro Pakaslahti. Docendo, Jyväskylä. 
140 Suomi 1986, 201–212. 
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Sodan lopputulos ja Suomen jääminen yksin syöpyivät Kekkosen mieleen 
vuosikymmeniksi. Se tuli vaikuttamaan hänen hiljalleen muotoutuvaan ulko-
poliittiseen ajatteluunsa. 
 
Välirauhan aikana Kekkonen alkoi kiinnostua ulkopolitiikasta ja erityisesti 
Suomen ja Neuvostoliiton välisistä suhteista. Hän sai aihepiiristä hyvin tietoa 
ystäviltään, erityisesti Aaro Pakaslahdelta, joka nimitettiin vuonna 1941 ulko-
ministeriön kansliapäälliköksi.141 

Jatkosodan syttymistä Kekkonen piti Suomen kannalta suurena onnena. 
Hän uskoi, että mikäli Neuvostoliitto olisi saanut varustautua vielä vuoden, 
olisi se murskannut alleen niin Suomen kuin koko Euroopan.142 Entistä Aka-
teemisen Karjala-Seuran aktiivia lienee ilahduttanut myös edessä siintänyt, 
pitkään unelmoidun Suur-Suomen muuttuminen todellisuudeksi. 

Talvisodan jälkeen Kekkosen suhtautumisessa Britanniaan ja Yhdysvaltoi-
hin näyttää tapahtuneen muutos. Se tuli ilmi jatkosodan alkuvaiheessa. Vielä 
1930-luvulla Kekkonen oli usein viihtynyt brittimyönteisissä piireissä, eikä 
toisaalta ollut salannut vastenmielisyyttään Saksan kansallissosialismia koh-
taan. Nyt hän syytti Britanniaa ja Yhdysvaltoja häikäilemättömästä oman 
edun ajamisesta. Kekkonen katsoi, että Britannia oli pannut puna-armeijan 
taistelemaan puolestaan viimeiseen mieheen, jotta voisi itse tulla vain korjaa-
maan voiton hedelmät. Tutkija Juhani Suomi on tulkinnut, ettei mies voinut 
sulattaa suurvaltaetuja silloin, kun ne kävivät ristiin Suomen omien turvalli-
suusintressien kanssa. Kekkonen ei mitenkään pahoitellut, kun Suomi elo-
kuussa 1941 katkaisi Saksan vaatimuksesta suhteet Britanniaan, vaan piti 
asian toteutusta erinomaisen taitavana.143 

Euroopan sotatapahtumista Kekkonen pysyi ystäviensä avulla hyvin sel-
villä. Aaro Pakaslahden lisäksi tärkeässä roolissa olivat sotasensuurin päällik-
könä toiminut Kustaa Vilkuna ja Lapin läänin maaherra Kaarlo Hillilä, joka 
oli virkansa puolesta perillä saksalaisten tilanteesta pohjoisessa. Tutkija Timo 
J. Tuikka on luonnehtinut, että parin vuosikymmenen kuluessa koostunut ka-
veriporukka muodosti tasavallan tehokkaimman tiedustelukoneiston ja tiedo-
tusympyrän.144 Syksyllä 1942 Kekkonen alkoi epäillä Adolf Hitlerin menes-
tystä. Pohdiskelut huipentuivat marraskuussa, kun Kekkonen, Vilkuna ja 
Paavo Säippä tapasivat Hillilän luona Rovaniemellä.145 

 
141 Suomi 1986, 264–266. 
142 Sama, 277–279. 
143 Sama, 286–288. 
144 Tuikka 2011, 230. 
145 Suomi 1986, 335–337. 
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Säippä ja Hillilä olivat Kekkosen vanhoja kavereita lakitieteen opinnoista 
ja Pohjoispohjalaisesta osakunnasta. Kekkonen ja Hillilä olivat junailleet 
Säipästä valtiollisen poliisin eli Valpon päällikön vuonna 1938.146 

Rovaniemellä Hillilä, Kekkonen, Säippä ja Vilkuna kuuntelivat radiosta 
Stalingradin tilannetta ja pohdiskelivat ilmeisen kosteissa tunnelmissa kol-
men päivän ajan sotaa ja Suomen asemaa. Johtopäätös oli, että Saksa häviäisi 
maailmansodan. Suomen tulisikin irrottautua sodasta mahdollisimman pikai-
sesti. Maan kohtalo riippuisi jatkossa siitä, pystyttäisiinkö vanhaan verivihol-
liseen Neuvostoliittoon luomaan ystävälliset suhteet. Poliittisen linjan muutos 
päätettiin tehdä laillisesti, demokraattisesti ja parlamentaarisesti.147 

Kekkosen uudesta ulkopoliittisesta ajattelusta saatiin osviittaa Pekka Peit-
sen nimimerkillä julkaistusta kirjasesta Kansa taistelee elämästään, joka ilmestyi 
maaliskuussa 1943. Nimimerkin suojissa Kekkonen kirjoitti, että ”pienten kan-
sojen osalta ulkopolitiikka ratkaisee niiden olemassaolon”. Siksi sisäpolitiikan 
tulisikin mukautua ”ulkopolitiikan sanelemiin tosiasioihin eikä päinvastoin”. 
Kirjoittaja varoitti myös luottamasta Suomen saamaan kansainväliseen myö-
tätuntoon. Se ei takaisi maan turvallisuutta. Olisi itsepetosta uskoa, että jokin 
suurvalta antaisi Suomelle tukensa vain aatteellisen hengenheimolaisuuden 
perusteella.148 Epäluottamus länttä kohtaan ei jäänyt lukijalle epäselväksi. 

Kevään ja kesän 1943 aikana alkoi liittoutuneiden voitto  näyttää yhä sel-
vemmältä ja Kekkonen liikkua rauhanopposition suuntaan. Syksyllä Kekko-
nen ryhtyi aktiivisesti ajamaan erillisrauhan solmimista ja vaati hallitukselta 
virallisen aloitteen tekemistä. Kun aloite ei ottanut tuulta alleen, hän lähti tii-
viimmin mukaan rauhanopposition toimintaan. Kyse ei tosin ollut vielä tässä 
vaiheessa minkäänlaisesta järjestäytyneestä ryhmittymästä.149 

Syksyllä 1943 Kekkosen ulkopoliittinen linja alkoi saada muotoaan. Hän 
puhui näkemyksistään jo maalaisliiton eduskuntaryhmälle. Kekkonen korosti 
tarvetta luoda hyvät suhteet Moskovaan. Vaikka käynnissä olevassa maail-
mansodassa länsivallat saattaisivat pelastaa Suomen, voisi tilanne olla parin 
vuoden kuluttua aivan toinen. Jos Neuvostoliitto silloin pyrkisi valtaamaan 
Suomen, eivät länsivallat Kekkosen mukaan ryhtyisi sotaan.150 Joulukuussa 

 
146 Säippä sai tosin lähteä virasta jo muutaman vuoden kuluttua tammikuussa 1941, kun 
sisäministerin tehtävästä syrjäytetty Kekkonen ei ollut häntä enää suojelemassa. Säipän potkujen 
takana oli oikeiston ja jopa Saksan painostus. Seppinen, Ilkka (2000): Säippä, Paavo. 
Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 
1997– (viitattu 2.12.2020); Lackman 2009, 229–230; Hillilä ja Säippä olivat myös kuuluneet 
Kekkosen kanssa samaan saunaporukkaan 1920- ja 30-luvuilla. Hillilä ja Kekkonen olivat asuneet 
yhden lukuvuoden kämppäkavereina. Kekkonen (haastattelu). Maarit Tyrkön kokoelma, TPA. 
147 Suomi 1986, 335–337; Tuikka 2011, 319–320. 
148 Suomi 1986, 353–355. 
149 Sama, 345, 368–371, 378–380. 
150 Sama, 385. 
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1943 Kekkonen piti Tukholmassa puheen uudesta suuntauksesta. Siitä tuli po-
liittinen käännekohta, jonka jälkeen Kekkosen julkinen minä, Pekka Peitsi, 
muuttui uuden ulkopolitiikan linjanvetäjäksi. Puheen valmistelussa auttoi 
OSS:n Wilho Tikander.151 
 
Gustaf Mannerheimin päämajassa Mikkelissä oli alettu epäillä Saksan voittoa 
jo vuoden 1941 lopulla, mutta mitään ei vielä siinä vaiheessa ollut tehtä-
vissä.152 Seuraava vuosi kului odotellessa, kunnes viimeistään helmikuun 
alussa 1943 saksalaisten antautuminen Stalingradissa murskasi toiveet sodan 
voitosta. Hallituksen sisäpiiri ja korkein sotilasjohto asettivat tavoitteeksi Suo-
men irtautumisen sodasta. Aluksi rauhaa tunnusteltiin Yhdysvaltain kautta, 
mutta yritys kariutui Neuvostoliiton koviin vaatimuksiin. Saksakaan ei suh-
tautunut suopeasti irtautumisaikeisiin. 

Marraskuun lopussa 1943 Neuvostoliiton, Britannian ja Yhdysvaltain joh-
tajat kokoontuivat Teheraniin sopimaan tulevista sotasuunnitelmista. Pääai-
heena oli toisen rintaman avaaminen Länsi-Eurooppaan. Teheranissa Josif 
Stalin sai Winston Churchillilta ja Franklin Rooseveltilta pitkään peräämänsä 
lupauksen maihinnoususta Ranskaan.153 

Kolmen suuren johtajat sopivat myös Suomen kohtalosta. Saksan rinnalla 
taistellut maa yritettäisiin pakottaa erillisrauhaan. Ehdot olisivat kutakuinkin 
samat kuin talvisodan päätteeksi. Churchill oli valmis tyydyttämään Neuvos-
toliiton turvallisuuspoliittiset tarpeet Itämeren alueella. Suomi jäisi itse-
näiseksi, kunhan Stalin saisi haluamansa rajat. Liittoutuneet halusivat hoitaa 
Suomen kysymyksen niin, että saisivat Ruotsin liittymään mukaan sotaan 
Saksaa vastaan.154 

Leningradin saarto murtui tammikuussa 1944, ja paine Suomen rintamalla 
alkoi kasvaa. Hallitus alkoi tunnustella rauhaa suoraan Neuvostoliiton 
kanssa, mutta ehdot olivat jälleen liian kovat. Saksa sai tietää tunnusteluista ja 
katkaisi viljatoimitukset. 

Kesäkuussa 1944 puna-armeija aloitti suurhyökkäyksen Karjalankannak-
sella. Suomalaisten puolustus romahti, miehiä perääntyi pakokauhussa, ja 
Viipuri menetettiin. Presidentti Risto Ryti sitoutui jatkamaan sotaa Saksan rin-
nalla vastineeksi sotilaallisesta avusta. Lopulta murskaavan ylivoimainen vi-
hollinen pysäytettiin. Taistelut Kannaksella loppuivat heinäkuun puolivälissä 
suomalaisten torjuntavoittoon. Stalinilla oli kiire Berliiniin.  

Elokuun alussa Ryti erosi presidentinvirasta ja Mannerheim valittiin tilalle. 
Suhteet Saksaan katkaistiin. Syyskuun alussa päättyivät sotatoimet Suomen ja 

 
151 Apunen – Wolff, 302. 
152 Sama, 136. 
153 Sama, 290. 
154 Apunen – Wolff, 291–292; Visuri, Pekka (2006): Suomi kylmässä sodassa. 3. p. Otava, Helsinki, 
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Neuvostoliiton välillä. Kaksi viikkoa myöhemmin, tarkalleen 19. syyskuuta 
1944, allekirjoitettiin Moskovassa välirauhansopimus. Saksa tulisi häviämään 
sodan. Kekkonen, Hillilä, Vilkuna ja Säippä olivat päätelleet lopputuloksen 
oikein. 

Välirauhansopimuksen toimeenpanoa saapui valvomaan Liittoutuneiden 
valvontakomissio. Tahtipuikkoa heiluttivat neuvostoliittolaiset. Valvontako-
mission johtoon asetettiin Stalinin lähimpiin miehiin kuulunut Andrei 
Ždanov. Myös muihin Saksan rinnalla taistelleisiin maihin määrättiin valvon-
takomissiot. Suomen tapaan Neuvostoliiton etupiiriin jätettiin Romania, Bul-
garia ja Unkari, kun taas Italian valvontakomissiossa määräsivät länsiliittou-
tuneet.155 
 
Välirauhan koittaessa Kekkonen oli ehtinyt jo hyvän tovin pohtia uuden suo-
malaisen yhteiskunnan realiteetteja. Edessä näytti olevan vasemmiston nousu 
ja kommunistien esiinmarssi. Kekkosen ajattelussa koko yhteiskunnan poliit-
tista linjaa tuli reivata vasemmalle, jotta kommunistit eivät saisi liikaa jalansi-
jaa.156  

Syyskuun lopulla 1944 Kekkonen tuli näkemystensä kanssa ensi kertaa 
omalla nimellään julkisuuteen pitämällä radiopuheen. Sitä käsiteltiin näky-
västi myös isoissa sanomalehdissä, kuten Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbla-
detissa ja Uudessa Suomessa. Puheessaan Kekkonen vaati suomalaisia tunnus-
tamaan tosiasiat. Neuvostoliitto oli kasvanut ylivoimaiseksi suurvallaksi, ja 
maantiede sanelisi Suomen kohtalon. Neuvostoliiton kanssa pitäisi saada ra-
kennettua keskinäinen luottamus. Suomen tulisi olla siinä aloitteellinen. Sa-
malla hän varoitti kaikenlaisista revanssikaavailuista, jotka johtaisivat vain tu-
hoon. Kustaa Vilkuna piti huolta puheen käännättämisestä ja jakamisesta Hel-
sinkiin sijoitetuille ulkomaisille lehtimiehille. Näin Kekkosen ajatukset levisi-
vät myös kansainväliseen tietoisuuteen.157 Voisi sanoa, että Kekkonen oli brän-
dännyt itsensä uuden ulkopoliittisen linjan keulakuvaksi. 

2.3 LÄNTISIÄ TIEDUSTELUMIEHIÄ 

Sodan lopputuloksen marraskuussa 1942 oivaltanut Kekkonen ei puhunut nä-
kemyksistään julkisesti, mutta yksityisissä keskusteluissa hän ei niitä salan-
nut. Maaliskuussa 1943 esitelmöidessään Tukholmassa Ruotsin talonpoikais-
liiton suljetussa kokouksessa Suomen sisä- ja ulkopolitiikasta Kekkonen tun-
nusti ruotsalaisille avoimesti, ettei sota ollut sujunut toivotunlaisesti. Saksa ei 

 
155 Visuri 2006, 25. 
156 Suomi 1986, 492–493. 
157 Sama, 506–507. 
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ollut onnistunut nujertamaan Neuvostoliiton sotilasmahtia, eikä tulisi toden-
näköisesti nujertamaankaan. Kekkosen mukaan Suomessa oli oikeastaan koko 
sodan ajan toivottu länsivaltojen voittoa. Samalla hän korosti tarvetta paran-
taa suhteita Yhdysvaltoihin ja toivoi, että Ruotsi voisi tarpeen tullen käyttää 
ulkopoliittista vaikutusvaltaansa Suomen hyväksi.158 

Tiedot esitelmästä päätyivät nopeasti amerikkalaisten tietoon. Heti seuraa-
vana päivänä Kekkoseen otti yhteyttä OSS:n Wilho Tikander. Kekkonen kertoi 
tälle avoimesti omia näkemyksiään sotatilanteesta ja Suomen asemasta. Kek-
konen paljasti, että Suomessa oli pieniä vaikutusvaltaisten henkilöiden muo-
dostamia ryhmiä, joissa pohdittiin keinoja rauhan toteuttamiseksi. Maassa toi-
mivat saksalaiset joukot olivat kuitenkin ongelma. Kekkosen mukaan suoma-
laiset eivät halunneet joutua taistelemaan yhtä aikaa sekä saksalaisia että neu-
vostoliittolaisia vastaan. Keskustelun aikana Kekkonen esitti, että suomalaiset 
saattaisivat olla valmiita perääntymään Itä-Karjalasta ainakin Muurmannin 
radan taakse, mikä ei tosin ollut paljoa.159 

OSS oli perustettu vuonna 1942 koordinoimaan Yhdysvaltain ulkomaan-
tiedustelun kokonaisuutta. Siihen saakka tiedustelutoiminta oli ollut hajallaan 
eri tasoilla niin ministeriöissä kuin aselajeissakin. Kesästä 1942 lähtien OSS ra-
kensi toimintaverkostoaan koko Skandinaviaan. Suomea operoitiin Tukhol-
masta käsin. Sinne oli vuoden aikana sijoitettu peräti 75 amerikkalaista tiedus-
teluhenkilöä erilaisin peittein. Heidän apunaan oli suoraan tai epäsuoraan tu-
hansia henkilöitä.160 

Kekkonen tapasi Tikanderin Tukholman-matkansa aikana peräti kahdesti. 
Yhteys Yhdysvaltain ulkomaantiedusteluun oli muodostettu. Kekkosen asia-
kirjoista ei tosin ole selvinnyt, tiesikö hän vielä tässä vaiheessa Tikanderin ole-
van tiedustelumiehiä. Laivassa paluumatkalla Tukholmasta Kekkonen tapasi 
myös Yhdysvaltain Helsingin-lähetystössä työskennelleen lähetystösihteeri 
Robert McClintockin, jonka kanssa keskustelu käsitteli samoja aihepiirejä kuin 
aiemmin Tikanderin kanssa.161  

Päätöksenteon sivuraiteille ajautunut Kekkonen lienee ollut tässä vai-
heessa amerikkalaisille vain yksi tietolähde muiden joukossa. Yhdysvaltain 
Tukholman-suurlähettiläs Herschel Johnson arvioi vuonna 1943 Kekkosen 

 
158 Sama, 341–344. 
159 Suomi 1986, 344–346, 368; Wilho Tikanderin muistio, maaliskuu 1943. Asiakirja 2756, Juhani 
Suomen kokoelma, TPA; On mahdollista, että Kekkosen ja Tikanderin tapaamiseen vaikutti myös 
Kustaa Vilkuna. Tämä kun tunsi Tikanderin jo entuudestaan. Ks. Rautkallio 2014, 254. 
160 Rautkallio 2014, 168–171. 
161 Suomi 1986, 344–346, 368; McClintockin on mainittu olleen myös tiedustelumies ja vastanneen 
OSS:n toiminnasta Suomessa. Kotakallio 2014a, 267; Tämä ei kuitenkaan vaikuta uskottavalta ottaen 
huomioon OSS:n ja McClintockin erimielisyydet. Ks. Rautkallio 2014, 198–202. 
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opportunistiksi, joka käytti maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien välisiä kiis-
toja omiin poliittisiin tarkoituksiinsa.162 

Sittemmin Kekkonen ja Tikander tapasivat useasti Kekkosen vieraillessa 
Tukholmassa. Keskusteluja ei käyty kuivin suin. Tapaamisia tiedetään olleen 
ainakin elokuussa ja joulukuussa 1943 sekä elokuussa 1944. Näistä viimeisessä 
Kekkonen vuodatti tuntojaan tuoreesta Antti Hackzellin hallituksesta163, jonka 
ulkopuolelle rauhanaktivistit oli jätetty. Kekkonen oli pettynyt hallitukseen ja 
totesi, ettei uskonut sen pysyvän kauan vallassa. Hallitus tuskin oli Neuvos-
toliiton silmissä tarpeeksi luotettava. Kekkonen arveli, että ministerivalinnat 
olivat peräisin Mannerheimilta, eivät Hackzellilta itseltään. Kekkosen mu-
kaan tuleva rauhan aika ja seuraavat eduskuntavaalit muuttaisivat merkittä-
västi Suomen politiikkaa ja yhteiskuntaa. Seuraava eduskunta tulisi olemaan 
huomattavasti edeltäjäänsä vasemmistolaisempi. Kekkonen ennusti Tikande-
rille, että Suomen politiikkaa sotavuosina johtaneet joutuisivat vielä tilille 
teoistaan – ja ne teot punnittaisiin todennäköisesti jopa oikeudessa.164  

Wilho Tikander oli muutamia vuosia Kekkosta nuorempi. Hän oli kotoisin 
Pohjois-Minnesotan punaiselta suomalaisalueelta, jossa yleiset sympatiat oli-
vat Neuvostoliiton puolella. Hän oli Kekkosen tapaan kouluttautunut laki-
mieheksi. Tikanderin vanhemmat olivat syntyneet Suomessa, mutta muutta-
neet nuorina Yhdysvaltoihin ja tutustuneet siellä.165 

Ennen komennustaan Tukholmaan Tikander oli työskennellyt eri tehtä-
vissä Rooseveltin hallinnossa Washingtonissa. Hän puhui suomen ja englan-
nin lisäksi ainakin vähän saksaa ja ruotsia. Kekkosen ystävistä myös Kustaa 
Vilkunan ja Kaarlo Hillilän tiedetään kuuluneen Tikanderin kontakteihin.166 
 

 
162 Rautkallio 2014, 257. 
163 Antti Hackzellin hallitus oli nimitetty 8. elokuuta 1944. Hackzell itse oli kokoomuslaisen Suomen 
työnantajain keskusliiton (STK) toimitusjohtaja, mutta hän tuli hallitukseen ammattiministerinä. 
164 Juhani Suomi on arvioinut, ettei Kekkosella ollut vielä tässä vaiheessa mielessään mitään tulevan 
sotasyyllisyysprosessin kaltaista. Kekkosen perustelut olivat juridiset. Ne kohdistuivat vain kesäkuussa 
1944 solmittuun Ryti-Ribbentrop-sopimukseen. Hän oli jo tuoreeltaan kutsunut sitä 
vallankaappaukseksi. Suomi 1986, 344, 372, 384, 487; Wilho Tikanderin muistio 24.8.1944. Juhani 
Suomen kokoelma, TPA; Suomi, Juhani (1988): Vonkamies. Urho Kekkonen 1944–1950. Otava, 
Helsinki, 37; Apunen – Wolff, 300, 386; Urho Kekkosen kirje Sylvi Kekkoselle 8.8.1943. Uino 1997; 
Urho Kekkosen taskukalenteri 8.8.1943. 25/70, UKA. 
165 Rautkallio, Hannu (1997): ”Puuttuvia argumentteja Stalinin pehmeään linjaan Suomessa 1944–
1945”. Sotahistoriallinen aikakauskirja 16/1997, Suomen sotahistoriallinen seura, Helsinki, 91–92; 
Rautkallio, Hannu (1996): Laboratorio Suomi. Kekkonen ja KGB 1944–62. 3. p. WSOY, Helsinki, 44; 
XXII E Amerikkalaiset Suomessa, Valpo II, EK-Valpo, KA; ”College Receives Valuable Finnish 
Library”, November 1967, Vol. 19 No. 4. The Bridge: Helsingin Sanomat (HS) 10.2.1943; Uusi 
Suomi (US) 7.2.1964. 
166 Rautkallio 2014, 173; Manninen – Lehtonen, 142; Smith, 182; XXII E Amerikkalaiset, Valpo II, EK-
Valpo, KA; HS 10.2.1943; SS 11.2.1943. 
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Yhdysvallat halusi saada Suomen irtautumaan sodasta ja Saksasta. Amerik-
kalaisilla diplomaateilla oli tosin vaikeuksia päästä keskusteluihin suomalais-
päättäjien kanssa. Saksalaisten varjostamat suomalaispoliitikot eivät ymmär-
rettävästi halunneet näyttäytyä läntisten edustajien seurassa. Kaikkein vai-
keinta oli päästä Mannerheimin puheille.167 

Erään kerran amerikkalaiset keksivät kokeilla toisenlaista reittiä. Suomeen 
lähetettiin kuuluisa sotakirjeenvaihtaja ja valokuvaaja Thérèse Bonney. Tämä 
oli toiminut maassa jo talvisodan aikana ja tutustunut silloin Mannerheimiin. 
Journalistin peiteroolissa esiintyneen Bonneyn tehtävänä oli tavata Manner-
heim ja taivutella suomalaiset hylkäämään liitto Saksan kanssa. Lontoon ja 
Tukholman kautta Bonney pääsikin lopulta syksyllä 1942 Suomeen. OSS:n 
historiaa tutkineen Richard Harris Smithin mukaan Bonney olisi päässyt salaa 
tapaamaan Mannerheimia mutta ei olisi onnistunut kääntämään tämän 
päätä.168 Tapaamisesta ei ole jäänyt lähteitä, joten asian todenperäisyyttä sopii 
epäillä.  

Matka ei silti ollut turha. Bonney tapasi useita suomalaisia päättäjiä, kuten 
presidentti Risto Rytin, valtiovarainministeri Väinö Tannerin, puolustusmi-
nisteri Rudolf Waldenin ja sosiaaliministeri K.-A. Fagerholmin sekä kymme-
niä upseereita ja talvisodan aikaisia tuttaviaan. Hän sai kerättyä 25 päivän ai-
kana runsaasti tietoja Suomen sotilaallisesta asemasta ja poliitikkojen yhteyk-
sistä saksalaisiin. Tutkija Ohto Mannisen mukaan Bonneyn matkaraportin 
tyyli oli ”vauhdikas ja henki kuin agenttiromaanista”. Tietojen saantia edisti 
suomalaisten keskustelukumppaneiden alkoholinkäyttö.169 

Mannerheimilla tiedetään olleen jatkosodan aikana yhteyksiä Yhdysval-
tain tiedusteluun. Välikätenä toimi kapteeni Georg Enckell Tukholmassa.170 
Yhteydenpito välikäden kautta ei kuitenkaan vastaa henkilökohtaista tapaa-
mista. Se selittänee osittain Bonneyn lähettämisen.  

Suomi oli siihen aikaan Yhdysvaltain sotilastiedustelulle ja OSS:lle muu-
tenkin tärkeä alue. Suomesta saatiin tietoja sekä saksalaisten että neuvostoliit-

 
167 Smith, 181.  
168 Sama, 181.  
169 Manninen 2016; Manninen 2003, 190–191; Ohto Manninen ei usko, että Bonney olisi päässyt 
tapaamaan Mannerheimia vakoilureissullaan 1942. Virta, Mikko (2021): ”Tuttu nainen olikin 
vakooja”. Mannerheim-erikoislehti, Iltalehti; Helsingin poliisilaitoksen passitoimiston 
ulkomaalaiskortistosta löytyy Bonneyn tuloleimaus Suomeen lokakuussa 1942. Helsingin 
poliisilaitos, Passitoimiston II arkisto, Bg:16 ulkomaalaiskortisto (1919–1950), 1 Bon-Bori, 2 Bork-
Bov. Digiark jakso 191. KA.  
170 Tiedustelu-upseeri Georg Enckell toimi Mannerheimin silmänä ja korvana myös 
rauhantunnusteluissa Moskovassa keväällä 1944. Apunen – Wolff, 159, 336–337; Rautkallio 2015, 
220. 
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tolaisten joukkojen liikkeistä. Suomi oli myös otollinen paikka Neuvostoliit-
toon suunnatun vastavakoilun näkökulmasta, vaikka Yhdysvallat olikin vielä 
tässä vaiheessa samalla puolella Stalinin kanssa.171 

 
Urho Kekkosen myöhemmän uran kannalta oli onni onnettomuudessa, että 
hänet oli syrjäytetty vallasta talvisodan sytyttyä. Hävitystä jatkosodasta ei 
muodostunut Kekkoselle poliittista rasitetta, toisin kuin monelle muulle aika-
kauden vallankäyttäjälle. Sotapoliitikkojen väistyessä avautui tie suoraan val-
lan huipulle. Sota-aika ja sitä seuranneet vaaran vuodet172 olivatkin käänne-
kohta ja merkitsivät uuden poliittisen nousun aikaa. Rauhanoppositiossa ja 
myöhemmin ministerinä Kekkonen oli kiinnostava tietolähde niin Neuvosto-
liiton kuin länsivaltojenkin tiedustelupalveluille. 

Pääministeri Antti Hackzell oli sairastunut vakavasti syyskuussa 1944 
juuri ennen Suomen ja Neuvostoliiton rauhanneuvottelujen alkua, mutta vä-
lirauhansopimus saatiin kuitenkin allekirjoitettua. Pari päivää sen jälkeen hal-
litus uusittiin ja pääministeriksi nousi kokoomuslainen korkeimman hallinto-
oikeuden presidentti Urho Castrén. Uusi hallitus pysyi pystyssä vain pari 
kuukautta.173 Marraskuussa 1944 Kekkosen kertaalleen jo kuopattu poliittinen 
ruumis nousi ylös haudastaan ja teki läpimurron maalaisliiton eduskuntaryh-
män marginaalista J.K. Paasikiven hallitukseen oikeusministeriksi.174 Siinä 
tehtävässä hänellä oli tärkeä rooli ulkopoliittisesti herkissä tapahtumissa, ku-
ten sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä, johon myös länsivaltojen mielenkiinto 
kohdistui. 

Syyskuussa 1945 suomalainen kulttuurivaltuuskunta matkusti Neuvosto-
liittoon. Kulttuuriväen, Suomi–Neuvostoliitto-seuran aktiivien ja vasemmis-
ton kärkipoliitikkojen lisäksi reissuun lähti porvarillinen oikeusministeri Kek-
konen. Matkalla hän pääsi ensi kertaa tutustumaan siihen Neuvostoliittoon, 
jonka merkitystä Suomen tulevaisuudelle hän oli edeltävät vuodet pohtinut. 
Kekkonen kirjasi tarkasti ylös havaintonsa muun muassa maatalouden tilasta, 
ruoan hintatasosta ja eri ammattiryhmien palkkauksesta. Hän joutui kuiten-
kin palaamaan virkatehtäviensä vuoksi takaisin Suomeen kesken vierailun, 

 
171 Rautkallio 2014, 176. 
172 Termi sai alkunsa Lauri Hyvämäen vuoden 1954 kirjasta Vaaran vuodet 1944–1948. Se on 
edustanut oikeistolaista ja antikommunistista näkökulmaa, jossa vaara tarkoittaa kommunistien 
vallankaappausta tai Neuvostoliiton miehitystä, mutta on toisaalta vakiintunut yleistermiksi 
kuvaamaan ajanjaksoa kutakuinkin jatkosodan lopusta YYA-sopimuksen solmimiseen. Termistä 
tarkemmin mm. Rautkallio 1990, 9.  
173 Apunen – Wolff, 395–396, 409–410. 
174 Sama, 411. 
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mikä saattoi jäädä harmittamaan. Muu valtuuskunta sai nimittäin tavata it-
sensä Josif Stalinin. Kekkonen pääsi tapaamaan generalissimusta ensi kerran 
vasta vuonna 1948.175 

Kekkosen länsisuhteiden kannalta itse matkaa kiinnostavampaa on se, 
mitä tapahtui matkan jälkeen. Paluusta oli ehtinyt kulua vain kaksi päivää, 
kun tiedustelumies Tikander saapui Tukholmasta Helsinkiin. Ajankohtaa ei 
voi pitää sattumana. Kekkonen ja Tikander tapasivat Helsingissä useampaan 
kertaan. Keskustelujen sisällöstä ei ole säilynyt tietoa, mutta olisi perin kum-
mallista, jos Kekkosen ylös kirjaamat ensi käden havainnot Neuvostoliitosta 
eivät olisi olleet agendalla. Myös sotasyyllisyyskysymys oli syksyllä 1945 ajan-
kohtainen.176 

Näihin aikoihin Kekkosella oli muitakin kanavia Yhdysvaltoihin. Hän kävi 
kirjeenvaihtoa Suomen Tukholman-lähetystön lähetystöneuvos Taavi Pohjan-
palon kanssa, joka puolestaan piti yhteyttä OSS:ään. Pohjanpalo oli kertonut 
Kekkoselle yhteyksistään. Amerikkalaisille Pohjanpalo kertoi Kekkosesta ja 
siitä, että voisi välittää tarpeen mukaan tietoa Suomen asioista.177 Oikeusmi-
nisterinä Kekkonen tapasi myös amerikkalaisia diplomaatteja Helsingissä. 
Keväällä 1945 hän selosti Yhdysvaltain poliittiselle edustajalle Maxwell M. 
Hamiltonille Andrei Ždanovin kanssa käymäänsä keskustelua.178 

Kekkosen ja Tikanderin yhteydenpito jatkui vuoteen 1948, jolloin Tikander 
siirrettiin takaisin Yhdysvaltoihin. Tikanderin lähdettyä Kekkosen ja amerik-
kalaisten suora yhteys näyttää katkenneen. Tieto ei kulkenut suuntaan eikä 
toiseen.179 

Tikander kuului niihin amerikkalaisiin, jotka uskoivat lujasti sodanjälkei-
seen yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa. Sen mukaisesti hän myös opasti ta-
paamiaan suomalaisia toimimaan. Myönteinen suhtautuminen Neuvostoliit-
toon olikin luultavasti siirron taustalla.180 Tikanderin on kerrottu olleen jopa 
Stalinin ihannoija.181 Sellainen ei ymmärrettävästi ollut CIA:ssa toivottua, kun 
kylmän sodan myötä vanhasta liittolaisesta tuli vihollinen.  

Kekkonen ja Tikander eivät näytä olleen juurikaan yhteydessä sen jälkeen, 
kun Tikander palasi Yhdysvaltoihin. Elokuun lopulta 1962 löytyy presidentin 
viikko-ohjelmasta maininta ”tuomari Tikanderin” ja tämän rouvan vierailusta 
Tamminiemessä. Samalta vuodelta on säilynyt yksittäinen Tikanderin lähet-

 
175 Suomi 1988, 113–120. 
176 Suomi 1988, 120. 
177 Rautkallio 2015, 210. 
178 Suomi 1988, 60, 498. 
179 Suomi, Juhani (1990): Kuningastie. Urho Kekkonen 1950–1956. Otava, Helsinki, 77; Suomi 1988, 
276. 
180 Jakobson 1999, 394; Jakobson 2001, 168. 
181 Rautkallio 2010, 167. 
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tämä kirje, jonka sisällöstä voi myös päätellä yhteydenpidon hiipuneen. Ti-
kanderista tuli vuonna 1964 ensimmäinen amerikansuomalainen tuomari Illi-
noisin osavaltiossa.182 Presidentti lähetti osanottonsa, kun hän seuraavana 
vuonna kuoli.183 Yhteydenpidon hiipumista voi pitää luonnollisena, kun sille 
ei ollut työn puolesta enää tarvetta. Lisäksi pitkä välimatka Yhdysvaltoihin on 
väistämättä rajoittanut tapaamismahdollisuuksia, vaikka sellaisiin olisikin ol-
lut tahtoa. 

Tikanderin kautta Kekkonen saattoi välittää ajatuksiaan suoraan länteen ja 
toisaalta sai tietää, mitä Yhdysvalloissa ajateltiin Suomen tilanteesta. Useista 
tapaamisista voi päätellä, että Kekkonen ja Tikander tulivat toimeen myös 
henkilökohtaisella tasolla. 
 
Moskovan välirauhansopimuksen allekirjoituksesta oli kulunut vain pari päi-
vää, kun syyskuun 22. päivänä Malmin lentokentälle laskeutui kone, josta as-
tui ulos viisitoista sotilaspukuista henkilöä. Kyseessä oli Liittoutuneiden val-
vontakomission kärkiryhmä. Loput tulivat Suomeen vaiheittain marraskuun 
loppuun mennessä.184 

Valvontakomission tehtävänä oli valvoa välirauhansopimuksen ehtojen 
täyttämistä. Moni suomalainen tosin epäili, että se tuli valmistelemaan miehi-
tystä. Komission muodostivat sodan voittajavaltiot eli Neuvostoliitto ja Bri-
tannia. Yhdysvallat ei ollut koskaan julistanut sotaa Suomelle.  

Neuvostoliiton edustajat ottivat käyttöönsä hotelli Tornin Helsingin kes-
kustasta. Heitä oli yhteensä noin 160, ja he käyttivät tosiasiallista valtaa. Britit, 
yhteensä noin 15, pysyttelivät lähinnä sivustakatsojina. Heille oli tosin an-
nettu tehtäväksi raportoida Lontooseen, mikäli neuvostoviranomaiset ryhtyi-
sivät tarpeettomasti rajoittamaan Suomen riippumattomuutta tai tulkitse-
maan välirauhan ehtoja Suomelle epäedullisella tavalla. Briteistä korkea-ar-
voisimpia olivat osaston päällikkö, kommodori Frank D. Howie185, eversti 
James H. Magill ja everstiluutnantti P. D. Kelly. Magill oli briteistä ainoa, joka 
puhui suomea.186 Hän oli virallisen roolinsa lisäksi tiedustelu-upseeri. 

Valvontakomission brittiläisen osaston perässä Suomeen saapui Britan-
nian hallituksen poliittinen edustaja, ministeri Francis M. Shepherd apulaisi-

 
182 US 7.2.1964. 
183 Kekkosen kirje Tikanderille 24.1.1962. 1/40, UKA. Ks. myös 1/46, UKA; Presidentin viikko-
ohjelmassa mainitaan perjantaina iltapäivällä 31.8.1962 ”Tuomari ja rouva Tikander”. Kyseessä ei 
ollut kuitenkaan illanvietto pitkän kaavan kautta, sillä puolitoista tuntia myöhemmin Kekkonen tapasi 
Neuvostoliiton suurlähettilään Zaharovin. 25/57, UKA. 
184 Blinnikka, Aulis (1969): Valvontakomission aika. WSOY, Helsinki, 1–5. 
185 Frank D. Howie esiintyy jostain syystä suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa myös nimellä ”R. 
M. Howie”. Vrt. esim. Suomi 1988, 18; Polvinen 1999, 6; Seppinen, Jukka (2004): Urho Kekkonen – 
Suomen johtaja. Poliittinen elämäkerta. Ajatus kirjat, Helsinki, 82. 
186 Blinnikka, 7–8; Magill, 100–108; Visuri 2006, 25. 
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neen. Yksi Shepherdin avustajista oli Reginald ”Rex” Walter Bosley, viralli-
selta titteliltään 2. tiedotussihteeri. Todellisuudessa Bosley oli Magillin tapaan 
tiedustelu-upseeri. Hänen työnantajansa oli Britannian ulkomaantieduste-
lusta vastaava Secret Intelligence Service (SIS), joka tunnetaan paremmin ni-
mellä MI6 (Military Intelligence 6).187 

SIS oli toiminut Suomessa itsenäisyyden alusta saakka. Ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeen Suomesta muodostui tärkeä asemapaikka, josta seurattiin 
bolševistisen Neuvostoliiton toimintaa. Britannian kuningashuoneella oli ol-
lut läheinen sukulaisuussuhde Venäjän keisarilliseen hoviin, joten Venäjän ta-
pahtumat kiinnostivat. Suomeen lähetettiin useita brittitiedustelijoita, joiden 
tehtävä oli hankkia tietoa ja organisoida tiedustelua erityisesti Karjalankan-
naksen kautta. Samalla tiedustelu-upseerit tutustuivat keskeisiin päättäjiin.188 

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina Britannia oli ainoa länsivalta, 
joka oli konkreettisesti kiinnostunut Suomen asioista. Yhdysvallat puolestaan 
näytti käpertyvän takaisin kuoreensa. Sen toiminta alkoi tuntua Pohjolassa 
vasta myöhemmin, sotilasliitto Naton perustamisen jälkeen.189 

Britannian kiinnostuksen taustalla oli ainakin kaksi merkittävää tekijää. 
Sota oli osoittanut maan strategisen riippuvuuden Skandinaviasta. Sinne se 
ryhtyikin sodan jälkeen tähyilemään, kun piti löytää liittolaisia heikentyneen 
aseman turvaamiseksi. Suomen sijainti Neuvostoliiton ja Skandinavian vä-
lissä oli Britannian näkökulmasta kriittinen. Britit pyrkivät rajoittamaan Neu-
vostoliiton vaikutusvallan kasvua, jotta Suomesta ei tulisi hyökkäystukikoh-
taa Skandinavian suuntaan.190 

Toinen keskeinen syy kiinnostukseen oli pitkäaikaisten taloudellisten etu-
jen turvaaminen. Britannia oli ollut Suomen tärkein läntinen vientimaa jo au-
tonomiakaudella. Britannian osuus viennistä oli korkeimmillaan vuonna 
1936, peräti 46 prosenttia. Britit olivat investoineet runsaasti puunjalostuste-
ollisuuteen. Britanniaan vietiin Suomesta lähes yksinomaan puuperäistä tuo-
tantoa. Näitä selluloosa- ja puutavaratuotteita tarvittiin erityisesti sodan jäl-
keisessä jälleenrakennuksessa. Siinäkään mielessä ei ole ihme, että valvonta-
komission brittiläiseen osastoon kuului puualalla toiminut eversti James H. 
Magill. Amerikkalaisilla sen sijaan oli ollut Suomessa vain vähän omaisuutta 
ennen sotia. Talvisodan sytyttyä oli Washingtonissa jopa arvioitu, ettei Yhdys-
valloille tulisi taloudellista haittaa, vaikka Neuvostoliitto valtaisi maan.191 

 
187 Suomi 1988, 60. 
188 Kotakallio 2014a, 8. 
189 Nevakivi 1983, 13, 92; Nihkeä suhtautuminen näkyi myös Suomen yrittäessä saada dollarilainoja. 
Saksan rinnalla taistellut ja Neuvostoliiton vaikutuksen alainen maa nähtiin ”rotanloukkuna”, josta 
amerikkalaiset diplomaatit varoittivat rahalaitoksia. Aunesluoma 2011, 101. 
190 Nevakivi 1983, 12–13. 
191 Paavonen 1998, 32–57; Nevakivi 1983, 99; Rautkallio 1990, 116; Nevakivi 2000, 302; 
Aunesluoma 2011, 98–100. 
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Kiinnostuksesta huolimatta Britannialla ei ollut aikomuksia puuttua Suo-
men kehitykseen. Britannian hallitus oli elokuussa 1944 linjannut, että Suomi 
jäisi Neuvostoliiton vaikutuspiiriin, eikä Britannia tulisi puuttumaan tapahtu-
miin, mitä ikinä Neuvostoliitto päättäisikin tehdä.192 
 
James H. Magill oli saapunut Suomeen ensimmäisen kerran jo 1930-luvun 
alussa perehtyäkseen puutavara-alaan. Upseeriperheeseen Etelä-Englannissa 
syntynyt maineikkaan Eton Collegen yksityiskoulun kasvatti työskenteli met-
sätöissä Tornator Oy:n palveluksessa Tainionkoskella. Alueesta on tullut sit-
temmin osa Imatraa. Tainionkoskella Magill opetteli puhumaan suomea. Met-
sätyömiehiltä hän sai myös suomalaisen nimen ”Janne Mäkelä”. Magill mat-
kusti 1930-luvulla Suomessa säännöllisesti sahatavarakauppiaana ja tutustui 
talouselämän eliittiin, kuten pankinjohtajiin Risto Rytiin ja Rainer von Fie-
andtiin. Molemmista tuli myöhemmin pääministereitä. Suomessa Magill ta-
pasi myös tulevan suomalaisen vaimonsa. He menivät naimisiin 1. syyskuuta 
1939 eli samana päivänä, kun Saksan hyökkäys Puolaan käynnisti toisen maa-
ilmansodan.193 

Magill ei ollut pelkästään puutavarakauppias, vaan hän toimi jo 1930-lu-
vulla tiedustelutehtävissä. Magillin muistelmat toimittanut Jukka Tarkka on 
arvioinut, että hänet värvättiin Britannian ulkomaantiedustelun palvelukseen 
jo ennen ensimmäistä saapumistaan Suomeen.194 Magill ei ole muistelmissaan 
maininnut toimineensa tiedusteluroolissa Suomessa ennen talvisotaa, mutta 
se ei tietenkään sulje mahdollisuutta pois. 

Suomessa Valtiollinen poliisi eli Valpo oli kiinnittänyt Magillin toimintaan 
huomiota jo keväällä 1939. Hänen edustamansa Fay Morgan & Company tun-
nettiin verraten pienenä yhtiönä. Magillin taas havaittiin elävän sen verran 
leveästi, ettei yhtiö olisi kyennyt maksamaan niin suurta palkkaa. Lisäksi Val-
possa oli pantu merkille, että Magill osteli Suomessa runsaasti kirjallisuutta, 
joka käsitteli lähes yksinomaan aseita ja sotilasasioita.195 

Puutavarakauppiaan tai muun liikemiehen värvääminen tiedusteluun ei 
ollut harvinaista, päinvastoin. Varsinkin 1930-luvulta lähtien SIS ryhtyi vär-
väämään brittiläisiä liikemiehiä osa-aikaisiksi agenteiksi. Taustalla oli useam-
pia syitä. Aiemmin pääasiassa Britannian lähetystöjen passitoimistoista käsin 
johdettu tiedustelutoiminta oli paljastunut ja vaarantunut. Piti siis keksiä jo-
tain muuta. 1930-luvun laman myötä tiedustelun resurssejakin oli leikattu, jo-
ten osa-aikaiset liikemiesagentit olivat hyvä ratkaisu. Heidän värväämisensä 

 
192 Upton, 63. 
193 Magill, 25–36. 
194 Tarkka, Jukka (2017): Muistumia. Siltala, Helsinki, 278. 
195 James Henry Magill, henkilösivu, Supo. 
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ei ollut vaikeaa, sillä briteillä oli voimakas velvollisuudentunto maataan ja im-
periumiaan kohtaan. Puutavarakauppias oli hyvä peiterooli, koska sillä ve-
rukkeella pystyi liikkumaan ulkomailla vapaasti ja keräämään samalla tietoa. 
Liikemiesten käyttö korostui SIS:n Neuvostoliiton vastaisessa tiedustelussa.196 

Magillin mukaan hänet kutsuttiin Britannian asevoimien palvelukseen toi-
sen maailmansodan sytyttyä vuonna 1939. Hän ei kuitenkaan matkannut pa-
taljoonansa mukana Ranskaan, vaan lähti prikaatinkenraali C. G. Lingin 
kanssa salaiselle tehtävälle perehtymään talvisotaa käyvän Suomen tilantee-
seen.197 

Brittihallitus pohti Suomen avustamista sodassa. Luotettavia tietoja saa-
dakseen se lähetti omat edustajansa paikalle. Ling toimi Mannerheimin pää-
majassa Britannian yleisesikunnan yhteysupseerina. Lingin aloitteesta Magill 
nimitettiin Helsinkiin sotilasasiamiehen apulaiseksi.198 

Magill on itse kertonut toimineensa käytännössä Britannian sotilasasiamie-
henä, sillä Ling palasi pian takaisin kotimaahansa. Varsinainen sotilas-
asiamies, eversti R. B. Goodden, ei puolestaan puhunut vieraita kieliä. Sotilas-
edustajana Magill tutustui Suomessa niin ylimpään valtiojohtoon kuin ken-
raaleihin aina Mannerheimista lähtien. Välirauhan aikana Magill nimitettiin 
virallisesti sotilasasiamieheksi.199 Muiden brittien tapaan hän joutui kuitenkin 
poistumaan Suomesta elokuussa 1941 jatkosodan alettua. Suojelupoliisin tie-
donantaja kertoi myöhemmin, että Magill olisi käynyt Suomessa jatkosodan 
aikana 1943 amerikkalaisella diplomaattipassilla ja asunut hotelli Seurahuo-
neessa Helsingissä. Tempauksen katsottiin osoittaneen suurta röyhkeyttä, 
sillä Magill tunnettiin kaupungissa hyvin jo ennen sotia.200  

Magill on itse kertonut lukeneensa sota-aikana Britannian yleisradioyhtiö 
BBC:lle suomenkielisiä radiolähetyksiä, joilla tähdättiin Suomen irrottamiseen 
sodasta. Jotkut suomalaiset olivat tunnistaneet hänen äänensä lähetyksistä. 
Hän on erikseen kiistänyt muut yhteydet Suomeen jatkosodan aikana. 

”On mahdollista, että Englannin tiedusteluorganisaatiot keräsivät ja 
saivat koko sodan ajan tietoja Suomen sisäisestä kehityksestä, mutta 
en joutunut niiden kanssa tekemisiin.”201 
  – James H. Magill 

 
196 Kotakallio 2014b, 222–223. 
197 Magill, 36–38. 
198 Nevakivi 2000, 146, 204. 
199 Magill, 38–49; Nevakivi 2000, 204. 
200 Valpon tietojen mukaan Magillista oli tehty havaintoja Suomessa myös elokuussa 1941, mutta 
tarkempia päiviä ei mainita. Britannian ja Yhdysvaltain tiedustelutoimintaa Suomessa koskeva 
raportti, 12.4.1949. XXIII F–G 1, Supo, KA; James Henry Magill, henkilösivu, Supo; Magill, 92–93; 
Viimeistään 26.8.1941 Magill oli Tukholmassa, jossa hänet havaittiin Harry Carrin seurassa. 
Kotakallio 2014a, 265. 
201 Magill, 97–98. 
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Valvontakomission myötä Magill palasi Suomeen syyskuussa 1944. Vanhaan 
virkaansa sotilasasiamieheksi hän palasi kolme vuotta myöhemmin, kun ko-
missio lopetti työnsä. Magill toimi sotilasasiamiehenä Suomessa vuoteen 
1950, jolloin hänet komennettiin Triesteen Italiaan.202 

Vuonna 1949 suojelupoliisin raportissa arvioitiin, että Britannian ja Yhdys-
valtain tiedustelupalvelut toimivat Suomessa ”käsi kädessä”. Yhteistyötä teh-
tiin sekä ruohonjuuritasolla että tiedustelun johdossa. Tiedustelulinjoja oli 
useita, ja niiden arvioitiin toimivan itsenäisesti. Supon tiedonantajan mukaan 
yhden länsivaltojen yhteisen tiedustelulinjan ”ylimpänä sieluna” oli todennä-
köisesti eversti Magill. Tämän todettiin tuntevan Suomen olot hyvin.203  

Sotilasasiamiehenä Magillin työnantaja oli War Office (WO) eli Britannian 
sotaministeriö, jonka sotilastiedustelun johtajalle (Director of Military Intelli-
gence, DMI) hän raportoi Suomesta kuukausittain. Kiireelliset raportit meni-
vät sen sijaan pääsääntöisesti MI3:lle (Military Intelligence 3), joka oli toisen 
maailmansodan aikana vastannut tiedustelusta muun muassa Euroopassa ja 
Skandinaviassa.204 

Magill ja Urho Kekkonen tutustuivat mahdollisesti loka-marraskuussa 
1944. Magill on kertonut muistelmissaan, että tuttavuus alkoi tavallisten vir-
katehtävien yhteydessä valvontakomission alkuvaiheessa. Hänelle oli tärkeää 
päästä kontaktiin vaikutusvaltaisten suomalaisten poliitikkojen kanssa. Oi-
keusministerinä toiminut Kekkonen täytti kriteerit. Ensisijaisesti Magill oli to-
sin kiinnostunut kommunistisesta sisäministeristä Yrjö Leinosta.205 

Syksyllä 1944 Kekkonen solmi suhteet myös Neuvostoliiton ulkomaan-
tiedusteluun. Ensimmäinen yhteyshenkilö oli residentiksi Helsinkiin saapu-
nut Jelisei Sinitsyn, joka Suomessa tunnettiin sukunimellä Jelisejev. Hän tu-
tustui Kekkoseen välirauhan aikaisen kontaktinsa Kustaa Vilkunan välityk-
sellä. Sinitsyn lähti Suomesta vuonna 1945 mutta siirsi sitä ennen kontaktin 
seuraajalleen V.F. Razinille. Tämä oli oikealta nimeltään Vasili Petrovitš 

 
202 Sama, 69, 92–110, 185. 
203 Britannian ja Yhdysvaltain tiedustelutoimintaa Suomessa koskeva raportti, 12.4.1949. XXIII F–G 1, 
Supo, KA. 
204 Ks. Magillin raportit WO 106/6047, TNA; West, Nigel (2009): The A to Z of British Intelligence, 
Scarecrow Press, USA, 356; Gilmour, John (2021): “‘Heil England!’ Reggie Sutton-Pratt, British 
Military Attaché in Stockholm 1939–1945”, Journal of Intelligence History, International Intelligence 
History Association, Taylor & Francis, 11. 
205 Juhani Suomi on ajoittanut Magillin ja Kekkosen tutustumisen lokakuuhun 1944 ja arvellut sen 
tapahtuneen Magillin luonaan järjestämissä illanvietoissa. Kekkonen nousi tosin oikeusministeriksi 
vasta marraskuussa, ja illanvietot Magillin luona alkoivat ilmeisesti vasta myöhemmin. Magill, 193; 
Suomi 1988, 60.  
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Roštšin, pitkän linjan tiedustelumies, joka oli toiminut jo 1930-luvulla Itäval-
lassa ulkomaantiedustelun residenttinä. Suomessa Razin toimi residenttinä eli 
päällikkönä vuosina 1945–47.206  

”Razin puhuu hyvin saksaa. Luulen, että Razinin kautta saan asioitani hoi-
detuksi”, Kekkonen kirjoitti vaimolleen Sylville kesäkuussa 1945.207 Hän alkoi 
selvästi ymmärtää, millainen merkitys kontakteilla ulkomaisiin tiedustelupal-
veluihin saattoi olla. 

Magillin ja Kekkosen yhteydenpito oli aluksi ”hyvin virallista ja rajoittui 
työasioiden käsittelyyn”. Henkilökohtainen tutustuminen alkoi erään hirven-
metsästyksen yhteydessä Evolla. Samalla reissulla Kekkoselle tuli tutuksi 
myös toinen brittien tiedustelu-upseeri, Rex Bosley.208  

Bosley ja Kekkonen olivat tosin saattaneet tutustua jo ennen sotia. Kekko-
nen nimittäin kirjoitti vuonna 1938 Rex Bosleyn toimittamaan Suomen Ulko-
maankauppaliiton julkaisuun Finland – United States. Kaksikielinen 148-sivui-
nen kirjanen käsitteli Suomen ja Yhdysvaltain talouselämää. Kirjoittajien jou-
kossa oli Kekkosen lisäksi muitakin silloisia päättäjiä, kuten Rudolf Holsti, A. 
K. Cajander, Väinö Voionmaa ja Risto Ryti.209 Kirjan toimittaminen tarjosi Bos-
leylle epäilemättä hyvän peitteen suomalaispäättäjiin tutustumiseksi. 

Kekkosella oli ennen talvisotaa myös muita kontakteja brittitieduste-
luun.210 Vuonna 1938 hänet mainittiin Britannian lähetystön laatimassa luette-
lossa tärkeimmistä suomalaisista mutta ilman sen kummempia henkilökoh-
taisia luonnehdintoja. Kaksinkertaisen ministerin todettiin olevan urheilumie-
hiä.211  

2.4 KOHTALOKAS HIRVIJAHTI 

Lokakuun lopussa 1945 oli kuulas syksyinen sää. Lämpötila oli vain muuta-
man asteen nollan yläpuolella,212 kun auto toisensa perään kaartoi Evon met-
säkoulun pihamaalle. 

 
206 Rentola, Kimmo (1997): Niin kylmää että polttaa. Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947–1958. 
Otava, Helsinki, 42, 653–654.  
207 Uino 1997, 366. 
208 Magill, 193–194; Bosleyn mukaan hän tapasi Kekkosen luultavimmin ensimmäisen kerran 
hirvijahdilla, mutta piti myös mahdollisena, että ensikohtaaminen olisi tapahtunut illanvietossa 
Magillin luona. Rex Bosleyn haastattelu 8.5.1976. Haastattelijana Maarit Tyrkkö. Maarit Tyrkön 
yksityisarkisto (MTA).  
209 Keskisuomalainen (KSML) 4.6.1938. 
210 Kotakallio 2014a, 180–181. 
211 ”Leading personalities 1938”. FO 371/22270, TNA. 
212 Ilmatieteen laitoksen säähavainnot, lokakuu 1945. Vuotta 1961 vanhempien säähavaintojen 
hakemisessa on hyödynnetty tässä ja myöhemmin verkkosivua <https://kilotavu.com/fmi-
tilastot.php>. 
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Suomen valtio järjesti Evon metsäkoululla syvällä Hämeessä viikonlopun 
kestäviä hirvijahteja ulkomaisille diplomaateille. Jahdit oli aloitettu jo ennen 
sotia. Mallia otettiin ulkomailta, joissa oli tapana järjestää valtiovierailujen yh-
teydessä suuria metsästyksiä. Hirvijahteja vuosikaudet järjestänyt Tauno V. 
Mäki on muistelmissaan veistellyt, että Evon metsästyksiä pidettiin valtioneu-
voston hienoimpina juhlina – tai ”ainakin niihin osallistuneet diplomaatit näin 
vakuuttivat”. Ulkomaisen diplomaattikunnan lisäksi mukana oli suomalaisia 
päättäjiä, usein pääministeristä ja Puolustusvoimain komentajasta lähtien.213 

Hirvijahdin isäntänä toimi tällä kertaa maalaisliittolainen ministeri Eemil 
Luukka. Paasikiven kolmannen hallituksen ministereistä mukana olivat myös 
Mauno Pekkala, Yrjö Leino, Urho Kekkonen ja Kaarlo Hillilä. Ulkomaista dip-
lomaattikuntaa edustivat Britannian poliittinen edustaja Francis Shepherd, tä-
män avustaja Rex Bosley, valvontakomission brittiläisen osaston upseeri 
James H. Magill sekä ranskalainen kauppa-attasea. Lisäksi mukana oli suo-
malaista virkamieskuntaa, kuten oikeuskansleri Toivo Tarjanne sekä pääjoh-
taja Ahti Mecklin ja ylijohtaja Martti Lappi-Seppälä Metsähallituksesta.214 

Viikonlopun tapahtumista on säilynyt useita kuvauksia, mutta yksityis-
kohdat vaihtelevat. Yrjö Leino on muistellut, kuinka suomalaiset ministerit 
lähtivät heti kylmiltään tervehdyskäynnille Shepherdin huoneeseen.  

”Luukka johdatti seuruetta, mutta kun lähettiläs vaikutti 
hämmentyneeltä, ehätti oikeusministeri Kekkonen tarttumaan sanaan. 
Hän selitti, että kaikki ei nyt mahdollisesti ollut ensiluokkaista, vaikka 
lähettiläälle oli varattukin paras huone, mutta yksi kunnon 
’huonekalu’ meillä sentään oli. Näin sanottuaan Kekkonen suihkaisi 
Luukalle, että tämä kaivaisi esiin viskipullon. Kun pullo nostettiin 
pöydälle, Ison-Britannian ministeri ihastui ikihyväksi...”215 
  – James H. Magill 

 
Shepherdin mukaan viskipullo olisi ollut odottamassa häntä huoneessaan en-
simmäisen jahtipäivän päätteeksi avaamattomana. Sitä ennen oli ehditty sau-
noa ja kylpeä sekä pulahdettu kylmässä järvessä. Shepherd joka tapauksessa 

 
213 Hirvijahdeista yleisemmin ks. Mäki, Tauno V. (1977): Erämiehen muistelmia 2. Otava, Helsinki, 
129–130; Magill, 143; Ylitalo, Raymond J. (1978): Salasanomia Helsingistä Washingtoniin. 
Muistelmia ja dokumentteja vuosilta 1946–1948. Otava, Helsinki, 152–153; Soikkanen, Mauri 
(2000): Tauno V. Mäki. Tasavallan jahtimestari. Otava, Helsinki, 161–166. 
214 Luotettavimmat kuvaukset viikonloppuna 27.–28.10.1945 järjestetyn hirvijahdin tapahtumista 
lienevät Shepherdin ja Magillin Lontooseen lähettämät raportit, joka on laadittu tuoreeltaan. 
Shepherd Lontooseen Christopher Warnerille 7.11.1945. FO 371/47368, TNA; ”Relations with 
Finns”, James H. Magill, 30.10.1945. FO 371/47432, TNA; Bosley (haastattelu), MTA; Leino, Yrjö 
(1991): Kommunisti sisäministerinä. Tammi, Helsinki, 61–62; Hufvudstadsbladet (HBL) 2.11.1945; 
Hämeen Kansa (HK) 2.11.1945; Sakari Tuomioja lukeutui myös Bosleyn tuttaviin. He pitivät yhteyttä 
ainakin vuoteen 1963 saakka. Pesu, 195. 
215 Leino 1991, 61–62. 
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ilahtui pullosta, olihan Suomessa ”viskipulaa”. Hän raportoi Lontooseen löy-
täneensä ”kolme ministeriä ja yleisen syyttäjän” avukseen pulloa tyhjentä-
mään ennen iltaruokailua.216 

Puheenaiheena Evolla oli silloin ajankohtainen sotasyyllisyysoikeuden-
käynti. Kommunistisen sisäministeri Leinon pehmeät näkemykset tulivat yl-
lätyksenä briteille, jotka tukivat Neuvostoliiton kovaa linjaa sotasyyllisten 
rankaisemiseksi. Näistäkin Shepherd raportoi Lontooseen. Kaikkea puhuttua 
hän ei voinut kertoa, sillä myöhemmin illalla viskin- ja vodkanhuuruisia kes-
kusteluja käytiin luottamuksellisesti suomeksi. Shepherd ei ymmärtänyt suo-
mea.217 

Myöhemmin Magill on muistellut, kuinka eräs hänelle hyvinkin tuttu suo-
malainen ministeri – luultavasti Hillilä – alkoholia nautittuaan astui horjuen 
hänen eteensä ja ilmoitti kuuluvasti: ”Kuule sinä Janne, sinä se olet helvetin-
moinen englantilainen vakooja!”218 

”Periaatteessa en voinut hyväksyä tätä ajatusta, joten oli ryhdyttävä 
toimenpiteisiin. Napitin univormun takkia auki, jotta olisimme 
voineet selvittää kysymyksen asiaankuuluvin menoin – – Takanani 
seisova Englannin poliittinen edustaja Francis Shepherd, hienostunut 
vanha herra, oli heti hengessä mukana:  
’Hyvä Shamus, pidä puolesi, käy päälle!’ 
Urho Kekkonen nauraa hohotti kohti kurkkuaan ja kannusti: 
’Lyö pois, Janne!’”219 
  – James H. Magill 

 
Magill raportoi hirvijahdista ja suomalaisista ministereistä saamistaan ensi-
vaikutelmista tuoreeltaan Lontooseen. Hän hämmästeli, kuinka avoimesti ja 
myötämielisesti ministerit puhuivat joistain ”sotarikollisista”. Esimerkiksi jat-
kosodan aikainen pääministeri J. W. Rangell oli Kekkosen vanha urheiluka-
veri, eikä oikeusministeri epäröinyt kertoa, kuinka mukava heppu tämä oli. 
Hillilä puolestaan protestoi voimakkaasti neuvostoliittolaisten sotavankien 
ampumisesta syytetyn Tauno V. Mäen pidättämistä. ”Hillilän mielestä ainoa 

 
216 Shepherd Lontooseen Christopher Warnerille 7.11.1945. FO 371/47368, TNA. 
217 Rentola 2002, 175. 
218 Magill, 194. 
219 Magill, 194; Magill ei mainitse tappelua haastaneen ministerin nimeä, mutta kuvaus sopisi Kaarlo 
Hillilään. Entinen sisäministeri oli varmasti perillä Magillin taustasta. Myös Jukka Nevakivi on 
päätellyt kuvauksesta, että kyse olisi ollut Hillilästä. Nevakivi 1983, 122; Magillin muistelmia 
käsittelevässä Uuden Suomen artikkelissa (27.8.1981) on ilmeisen virheellisesti päätelty, että Magillia 
vakoojaksi kutsunut ministeri olisi ollut Kekkonen.  
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virhe oli, ettei tämä ollut ampunut koko porukkaa.” Magill aavisteli liittoutu-
neilla olevan edessään ongelmia, mikäli ministerien näkemykset edustaisivat 
suomalaisten yleistä mielipidettä.220  

Koko viikonlopusta Magill sai vaikutelman, ettei kukaan ministereistä var-
sinaisesti vihannut saksalaisia. Hillilä jopa vaikutti pitävän heistä enemmän 
kuin briteistä. Magillin mukaan tämä ”ilkeän näköinen” ministeri puhui pal-
jon, mutta teki vähän. Hillilä myös joi liikaa, mikä näkyi aina hänen naamas-
taan sekä useimmiten myös käytöksestään. Magill arvioi, että Hillilästä voisi 
olla briteille hyötyä, mutta tähän ei kannattaisi liikaa luottaa. Kekkosta Magill 
luonnehti kovaksi juomaan, mutta älykkääksi ja huumorintajuiseksi. Luon-
netta kuitenkin puuttui. Hän arvioi Kekkosen olevan ”erittäin valmis” yhteis-
työhön brittien kanssa.221 

”Energinen heppu, mutta opportunisti, eikä hänen [Kekkosen] 
moraalinsa ole sen parempi kuin tarvitseekaan olla. Meistä tuli 
lauantai-iltana hyvät ystävät.”222 
  – James H. Magill 

 
Sisäministeri Leino taas vaikutti hiljaiselta ja synkältä mieheltä, jolta puuttui 
itseluottamusta. Magill arveli, ettei Leinon vaimolla Hertta Kuusisella tai val-
vontakomission kenraaliluutnantti Grigori Savonenkovilla ollut vaikeuksia 
tämän käskyttämisessä. ”Bacchuksen avulla”223 Magill ystävystyi myös Lei-
non kanssa. Maatalousministeri Luukka näyttäytyi Magillille tyypillisenä suo-
malaisena talonpoikana, joka ”ei puhunut muuta kuin suomea, eikä sitäkään 
kovin hyvin”. Viidestä ministeristä ainoastaan Mauno Pekkalassa oli Magillin 
mielestä luonnetta. Britti tosin korosti, ettei nähnyt Pekkalaa kertaakaan hu-
malassa. Hän arvioi, että hallitus ei ollut kovin venäläismyönteinen mutta toi-
saalta Neuvostoliitolle ei tuottaisi myöskään vaikeuksia syrjäyttää sitä, mikäli 
Suomi haluttaisiin kahmaista.224 

Metsäkoulun myöhempi johtaja Eero Paavola on muistellut, kuinka Kek-
konen ja Leino viettivät Evolla niin railakkaan perjantai-illan, ettei Mauno 
Pekkala hyväksynyt heitä enää lauantaiaamun jahtiin. Nuori Paavola sai itse 
seurustella koko päivän ministeriherrojen kanssa kämpillä ja joutui samalla 

 
220 ”Relations with Finns”, James H. Magill, 30.10.1945. FO 371/47432, TNA; Hirvijahdista on 
Magillin samaisen raportin pohjalta kirjoittanut myös Nevakivi 1983, 118–121. 
221 ”Relations with Finns”, James H. Magill, 30.10.1945. FO 371/47432, TNA. 
222 Sama. 
223 Magillin raportissaan käyttämä ilmaus. Bacchus oli antiikin roomalaisten viinin ja humaltumisen 
jumala. 
224 ”Relations with Finns”, James H. Magill, 30.10.1945. FO 371/47432, TNA. 
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jarruttelemaan heitä, jotta olisivat olleet edes sunnuntaina jahtikunnossa. Paa-
volan mukaan hirvijahti jäi Kekkosen ensimmäiseksi ja viimeiseksi Evolla, 
vaikka hänet kutsuttiin sinne myöhemmin lukuisia kertoja.225 

Itse jahtikaan ei sujunut täysin moitteetta, sillä ranskalainen kauppa-atta-
sea erehtyi ampumaan vasan luultuaan sitä täysikasvuiseksi. Jälkikäteen hän 
selitti virhettään sillä, että Keski-Euroopassa hirvet olivat pienikokoisempia.226 

Viikonlopun aikana sekä Bosley että Magill huomasivat tulevansa hyvin 
toimeen Kekkosen, Leinon ja muiden suomalaisten kanssa. Tunne lienee ollut 
molemminpuolinen, vaikka suomalaisia lähteitä onkin saatavilla niukemmin. 
Suomalaiset olivat epäilemättä perillä Magillin ja Bosleyn taustoista, olihan 
paikalla sekä entinen että nykyinen sisäministeri. 

Tieto viinanhuuruisesta hirvijahdista päätyi Neuvostoliittoon saakka. Brit-
tiläisten tiedustelu-upseereiden kanssa seurustelu ei nostanut Leinon osak-
keita Moskovassa, eikä kerta jäänyt viimeiseksi.227 
 
Hirvijahdin jälkeen alkoi tiivis yhteydenpito. Joukko suomalaisia ministereitä 
alkoi viettää säännöllisesti iltaa Magillin luona Puistokatu 11 A:ssa Helsingin 
Kaivopuistossa hallituksen iltakoulujen jälkeen. Vakiovieraita olivat muun 
muassa Kekkonen, Leino, Hillilä ja Vihtori Vesterinen. Kosteissa illanvietoissa 
hallituksen jäsenet saattoivat Magillin mukaan keskustella luottamuksellisesti 
valvontakomission neuvostoliittolaisten edustajien kanssa esiin tulleista on-
gelmista.228  

Brittiraportissa kuvattiin loppuvuodesta 1946, kuinka Suomen hallitus ja 
kansalaiset katsoivat maahan saapunutta poliittista edustustoa ja valvontako-
mission brittiläistä osastoa kuin hukkuva viimeistä oljenkorttaan. Vaikka bri-
tit pyrkivät pysyttelemään poissa suomalaisten ja neuvostoliittolaisten väliltä, 
pelkästään heidän läsnäolollaan nähtiin olevan mittaamattoman suuri merki-
tys suomalaisten moraalille. Raportin mukaan valvontakomission britit lisäsi-
vät kontaktejaan suomalaisiin vaiheittain.229 

Puistokadulla vieraat kulkivat kadulta sisään etuovesta, eikä tapaamisia 
pyritty salailemaan. Neuvostotiedustelu olikin illanvietoista hyvin perillä. Si-
sältöäkin he pyrkivät seuraamaan, joskin ilmeisen vaihtelevalla menestyk-
sellä. Magillin mukaan hän kuuli kerran talon ullakolta kovaa kolinaa ja lähti 

 
225 Soikkanen 2000, 165–166. 
226 Leino 1991, 62; Bosley (haastattelu). MTA. 
227 Rentola 2002, 175; Rentola 2016, 150. 
228 Magill, 144, 193–194; Juhani Suomi on arvioinut, että Magillin kuvaus illanvietoista on luotettava, 
vaikka tällä muuten olikin välillä taipumusta liioitteluun. Suomi 1988, 60; Magillin muistelmien 
luotettavuudesta ks. myös Tarkka 2017, 278–281; Myös Kekkonen on myöhemmin 1960-luvulla 
muistellut päiväkirjassaan, kuinka porukka oli usein käynyt illallisella brittien luona. Kekkosen pvk, 
merkintä 30.6.1965 kohdalla. 
229 Shepherd Bevinille 27.12.1946. ”Internal political situation in Finland”. FO 473/15, TNA. 
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tarkastamaan asiaa pistoolin kanssa. Vintiltä löytyi mies, joka oli asentamassa 
kuuntelulaitteistoa huoneistoon. Välikohtaus ei antanut erityisen mairittele-
vaa kuvaa neuvostotiedustelun ammattitaidosta. Huoneistoa tarkastettiin tä-
män jälkeen satunnaisesti kuuntelulaitteiden varalta. Välillä niitä myös löytyi. 
Lisäksi neuvostotiedustelu päivysti Magillin mukaan läheisellä bensa-ase-
malla ja seurasi liikennettä asunnolle ja sieltä pois. Vieraat raportoitiin epäile-
mättä myös Moskovaan.230 

Näyttää siltä, että yhdellä syksyisellä Evon hirvijahdilla saattoi olla vuosi-
kymmenten mittaiset vaikutukset Suomen poliittiseen historiaan. Evolla al-
kunsa saivat Kekkosen läheiset ja luottamukselliset suhteet Britannian ulko-
maantiedusteluun. Niistä oli hyötyä hänelle paitsi oikeusministerinä myös 
myöhemmin pääministerinä ja presidenttinä. Magill, Bosley ja Kekkonen tuli-
vat erinomaisesti toimeen keskenään ja ajan myötä ystävystyivät.  

Sisäministeri Yrjö Leinolle hirvijahti saattoi puolestaan olla poliittisen uran 
lopun alku. Leinon ryypiskelyn lisäksi Moskovassa hermostuttiin siitä, ettei-
vät Suomen kommunistit saaneet asioita etenemään. Keväällä 1946 Leinoa 
moitittiin ankarasti, sillä sisäministeri ei ollut saanut puhdistettua poliisilai-
tosta – muusta virkakunnasta puhumattakaan. Sisäministerin paikalta Leinoa 
ei vielä ryhdytty savustamaan, koska vaarana olisi ollut menettää koko 
salkku.231 

Vuoden 1947 aikana Leinon, entisen absolutistin, alkoholinkäyttö lieveil-
miöineen paheni entisestään eivätkä asiat muutenkaan edenneet toivotunlai-
sesti. Vuoden lopussa hänet ja Hertta Kuusinen kutsuttiin Moskovaan. Leino 
määrättiin NKP:n keskuskomitean nimissä pois SKP:n puoluejohdosta ja sisä-
ministerin paikalta. Hallituksesta Leino ei omatoimisesti lähtenyt, mutta tou-
kokuussa 1948 hän sai eduskunnalta epäluottamuslauseen ja hänet erotet-
tiin.232 

Magillia, Kekkosta ja Bosleyta yhdisti poikamainen huumorintaju. Ystä-
vyys kesti vuosikymmeniä, aina Kekkosen uran loppuun saakka. Läheinen 
suhde tuli esille 1970-luvun puolivälissä, kun toimittaja Maarit Tyrkkö keräsi 
aineistoa presidentin muistelmia varten. Otavan toimitusjohtajan Heikki A. 
Reenpään ja akateemikko Kustaa Vilkunan johdolla laadittiin pienessä piirissä 
lista Kekkosen parhaiten tuntevista henkilöistä, joita olisi hyvä haastatella 

 
230 Magill, 144–147. 
231 Hakalehto, Ilkka (2001): Yrjö Leinon salattu kujanjuoksu. Oliko ministeri kaksoisagentti? Karprint, 
Huhmari, 279–280. 
232 Rentola 1997, 27, 52–53; Beyer-Thoma, Hermann (1990): Vasemmisto ja vaaran vuodet. 
Kirjayhtymä, Helsinki, 226–229; Hakalehto, 285–292. 
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taustaksi muistelmatyötä varten. Lista ei ollut pitkä. Kun se esiteltiin presi-
dentille, hän lisäsi sinne vain kolme nimeä. Yksi niistä oli Rex Bosley.233 Kek-
konen toi siten itse esille, kuinka läheinen suhde hänellä ja Bosleylla oli. Huo-
mionarvoista on sekin, että Magillia Kekkonen ei maininnut, vaikka miehet 
pitivät edelleen yhteyttä. 

2.5 FRETTI ELI REX BOSLEY 

Toisen maailmansodan tulimeri alkoi hiljalleen vaihtua hyytäväksi kylmäksi 
sodaksi. Suomen kohtalo oli jälleen veitsenterällä, kuten se oli ollut jo talviso-
dassa ja jatkosodan lopun ratkaisevissa taisteluissa. Uhmakas Suur-Suomen 
rakentaminen oli enää kiusallinen muisto. Sodan häviäjällä ei ollut sananval-
taa. Kun suurvallat kokoontuivat Teheraniin, Jaltalle ja Potsdamiin päättä-
mään maailman kohtalosta, Suomi jätettiin Neuvostoliiton etupiiriin. Armeija 
ajettiin alas, mutta samaan aikaan piti käydä Lapissa sotaa entistä liittolaista 
Saksaa vastaan.   

Jälkikäteen on vaikea eläytyä vaaran vuosien ilmapiiriin. Maa oli kokenut 
kovia, mutta itsenäisyys oli juuri ja juuri säilytetty. Neuvostoliiton sotilastu-
kikohta sijaitsi Porkkalassa vain tykinkantaman päässä Helsingin keskustasta. 
Sotakorvaukset piti maksaa ja luovutettujen alueiden evakoille löytää asuin-
paikat. Kommunistien vallankaappaus oli todellinen uhka ja pelon aihe, sa-
moin Neuvostoliiton miehitys. Baltian maiden kohtalo Suomenlahden etelä-
puolella langetti pitkän varjonsa Pohjolaan. Näennäisen rauhallinen elämä 
saattoi päättyä milloin tahansa. 

Rex Bosley, joka tunnettiin Britannian tiedustelupalvelun piirissä lempini-
mellä ”The Ferret” eli ”Fretti”, oli saapunut Suomeen maaliskuussa 1945 avaa-
maan uudestaan Secret Intelligence Servicen (SIS) Helsingin-asemaa. Asema 
oli jouduttu sulkemaan, kun britit poistuivat Suomesta jatkosodan alettua.234   

Bosley on itse kertonut saaneensa tehtäväkseen ”luoda suhteita suomalai-
siin ja puhdistaa Suomea natsien alaisuudesta”.235 Britannian intresseissä oli 

 
233 Lopulliselle haastateltavien listalle päätyi 11 nimeä. Kekkosen poikien Matin ja Tanelin sekä 
Bosleyn lisäksi listalla olivat Arvo ”Poika” Tuominen, Viljami Kalliokoski, Ragnar Lassinantti, Artturi 
Jämsén, Ilmari Turja, Lauri Posti, Paavo Kastari ja Kustaa Vilkuna. Tyrkkö, 33; Bosley (haastattelu). 
MTA; Suomi 1988, 61; Magill tapasi Kekkosen viimeisen kerran syksyllä 1981. Tarkka 2017, 279; 
Rentola 2002, 175–176. 
234 Jeffery, 553; Rex Bosley, Diplomaattikortisto, UMA. 
235 Bosley (haastattelu). MTA. 
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saada saksalaisten kanssa yhteistyötä tehneet suomalaiset pois johtavista ase-
mista. Heti sodan päättymisen jälkeen SIS:n tehtävänä Euroopassa oli varau-
tua jäljelle jääneiden natsien uhkaan. Pian tämän korvasi kuitenkin Neuvos-
toliiton uhka. Jo kesäkuussa 1946 Neuvostoliitto määriteltiin Britannian ulko-
maantiedustelun ensisijaiseksi kohteeksi.236 

Helmikuussa 1945 valvontakomission johtaja Andrei Ždanov oli todennut 
oikeusministeri Kekkoselle, että ”fascistit ja natsit” olisi poistettava johtopai-
koilta. Jos se ei tapahtuisi maan omin voimin, tulisivat liittoutuneet antamaan 
tukea. Ždanovin sanoman voi tulkita tarkoittaneen laajemminkin sodan ai-
kana merkittävissä asemissa olleita. Se oli tarkoitettu viestiksi maaliskuun 
eduskuntavaaleja varten.237 

Birminghamissa vuonna 1909 syntyneellä Bosleylla oli jo ennestään vahvat 
kytkökset Suomeen. Oman kertomansa mukaan hän oli saapunut maahan en-
simmäistä kertaa 1920-luvun lopulla. 

 
236 Jeffery, 649. 
237 Suomi 1988, 45–46. 

Britannian diplomaattiedustajia ja valvontakomission brittejä Helsingin Kaivopuistossa 
toukokuussa 1945. Kuvassa keskellä edessä poliittinen edustaja Francis Shepherd. Hänestä 
oikealla takana Rex Bosley. (Iltalehden arkisto) 
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”– – saavuin kesälomalle Suomeen 1928 ja käväisin Karjalan 
kannaksella. Tällöin miellyin maahan ja erityisesti Kannakseen 
vanhoine huvila-alueineen Kuokkalassa ja Terijoella. Olin silloin vasta 
19-vuotias ja oppiakseni suomen kielen suoritin Terijoella 
kaksivuotisen kauppakoulun kurssin.”238 
  – Rex Bosley 

 
Terijoella Bosley ja tämän ensimmäinen vaimo Tatjana (o.s. Strauch) saivat 
vuonna 1929 pojan, Anthonyn. Isä-Rex asui välillä Britanniassa, kunnes 
muutti pysyvämmin Suomeen vuonna 1930.239 Terijoella Bosley kävi kauppa-
koulua, opetti englantia ja kirjoitti Kannaksen Lehteen.240 Tämän jälkeen Bosleyn 
liikkeistä on erinäisiä tietoja. Hänen mainitaan työskennelleen 1930-luvulla 
Viipurissa varastomiehenä, Varkauden selluloosatehtaalla harjoittelijana, 
puutavaraliike Price & Piercen palveluksessa, Suomen Ulkomaankauppalii-
ton toimittajana sekä L. L. Atkinsonin hiiliyhtiössä. Välillä hän vietti pitkiä 
aikoja Britanniassa mutta palasi aina Suomeen.241 

Tarkkaa tietoa ei ole siitä, milloin Bosley värvättiin Britannian ulkomaan-
tiedustelun palkkalistoille. Brittitiedustelua Suomessa tutkinut Juho Kotakal-
lio on perustellusti arvioinut, että Bosley toimi tiedustelun palveluksessa jo 
1930-luvun alussa.242 Britannian salaisen palvelun historiaa tutkinut Keith Jef-
fery on kirjoittanut, että Harry Carr olisi värvännyt Bosleyn juuri ennen toista 
maailmansotaa. Toisaalla on väitetty, että Bosley olisi toiminut Suomessa jo 
vuonna 1925. Hänen on väitetty olleen viimeisenä brittitiedustelijana kontak-
tissa maineikkaan agentti ST1:n eli Sidney Reillyn kanssa ennen tämän lähtöä 

 
238 Sitaatti US 11.6.1953. Aiemmassa tutkimuksessa (ks. esim. Rautkallio 2010, 167 ja Suominen, 
284) on mainittu Bosleyn äidin olleen suomalainen, mutta brittitiedustelua Suomessa tutkinut Juho 
Kotakallio on osoittanut tiedon vääräksi. Kotakallion mukaan vanhemmat olivat Britannian 
kansalaisia: pianonvirittäjä William Walter Bosley ja rouva Caroline Bartley. Rex Bosleyn pojalle 
Anthonylle tieto siitä, että hänen isänsä äiti olisi ollut suomalainen, oli täysin vieras.  Kotakallio 
2014b, 216; Anthony Bosleyn lähipiiristä on vahvistettu myös minulle, ettei heidän tietonsa mukaan 
Rex Bosleyn äiti ollut suomalainen. 
239 Kotakallio 2014b, 216. 
240 Lista kauppakoulun II vuosikurssin valmistuneista, Karjala 31.5.1931; Karjala 28.6.1930; 
Kannaksen Lehti 12.5.1931; Ilmoitus englannin kielen opetuksesta, Karjala 6.9.1931 & 23.1.1932. 
241 Bosleyn liikkeistä tarkemmin ks. Kotakallio 2014b, 217–219 ja siellä mainitut lähteet; IS 
11.6.1953; US 11.6.1953; Bosley (haastattelu). MTA; XXII D Englantilaiset Suomessa, Valpo II, EK-
Valpo, KA; Seppo Tiitinen on muistelmissaan arvioinut, että Bosley olisi tullut Suomeen 1930-luvun 
lopulla ja opetellut suomen kieltä Keski-Suomessa. Tälle ei ole kuitenkaan löytynyt muuta 
vahvistusta. Ervasti – Tiitinen, 139 
242 Kotakallio 2014b, 217–218. 
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kohtalokkaalle tiedusteluretkelle Neuvostoliittoon. Tämä tuskin pitää paik-
kaansa, sillä Bosley oli tuolloin vasta 16-vuotias. Reillyn taas on väitetty olleen 
kirjailija Ian Flemingin luoman James Bond -hahmon esikuva.243 

Bosleyn esimies Harry Carr oli itse tullut Suomeen 1920-luvun alussa kään-
täjäksi Britannian Helsingin-lähetystön passitoimistoon. Harmittomalta kuu-
lostavat passitoimistot olivat todellisuudessa SIS:n tiedustelukeskuksia. Pas-
sitoimiston päällikkö toimi diplomaattistatuksella ja nautti sen myötä diplo-
maattisesta koskemattomuudesta. Myös Carr työskenteli Helsingissä varsi-
naisesti ulkomaantiedustelulle. Asia tosin selvisi hänelle tiettävästi vasta 
muutaman työpäivän jälkeen. Carrista tuli sittemmin passitoimiston pääl-
likkö. Hän toimi Helsingissä vielä talvisodan aikana. Välirauhan aikana Carr 
siirtyi Ruotsiin, josta käsin hän hoiti jatkosodan alettua Suomen ja Saksan vas-
tavakoilua. Lopuksi hän johti SIS:n Skandinavian-toimintaa ja Baltian-operaa-
tioita aina vuoteen 1961 saakka.244 

Etsivä keskuspoliisi (EK) kiinnitti Bosleyn toimintaan huomiota jo vuonna 
1932, sillä tämä liikkui tunnetun amerikkalaisen huijarin Thomas Burken seu-
rassa. Silloin Bosley ilmoitti toimivansa Suomen Ulkomaankauppaliiton kus-
tantaman lehden toimituksessa. Tehtävän oli hänelle järjestänyt silloinen Suo-
men Pankin pääjohtaja Risto Ryti, jolle Bosleyta oli suositellut Britannian kon-
suli Henry Bell. Kotakallion mukaan Bosleyn tehtävät ulkomaankauppaliiton 
ja SIS:n palveluksessa olivat hyvin lähellä toisiaan. Bosleyn lehden The Finnish 
Trade Review’n toimitus sijaitsi vuodesta 1935 jopa samassa talossa kuin Bri-
tannian passitoimisto.245 

Vuonna 1936 EK:n Terijoen-alaosasto haastatteli Bosleyta selvittäessään 
raja-alueen liikehdintää. Valtiolliseksi poliisiksi muuttunut organisaatio alkoi 
vuonna 1937 epäillä Bosleyn toimivan brittitiedustelun hyväksi.246 

Bosleylla oli hyvät edellytykset toimia Suomessa. Hän puhui suomea ja oli 
asunut Terijoella, josta käsin oli hoidettu tiedusteluretkiä Neuvostoliittoon. 
Helsinkiin muutettuaan Bosley työskenteli lehtimiehenä ja puuliikemiehenä. 
Molemmat ammatit soveltuivat tiedustelutehtävien peitteeksi.  

Bosley kirjoitti syksyllä 1937 Suomen Kuvalehteen artikkelin, jossa hän arvioi 
suomalaisia ja Suomessa kokemaansa englantilaisen näkökulmasta. Artikke-
lissa Bosley laski jopa leikkiä siitä, että häntä oli luultu vakoojaksi.247 

 
243 Kotakallio 2014a, 180–181. Bosleyn ja Sidney Reillyn kohtaamisesta on kirjoittanut tietokirjailija 
Rupert Allason – kirjoittajanimellä Nigel West. West, Nigel (2014): Historical Dictionary of British 
Intelligence. Scarecrow Press, USA, 81; US 11.6.1953. 
244 Kotakallio 2014a, 16–17, 24–25, 182; Agrell 2020, 113–114. 
245 Kotakallio 2014b, 218–219; XXII D Englantilaiset Suomessa, Valpo II, EK-Valpo. 
246 Kotakallio 2014b, 219; XXII D Englantilaiset Suomessa, Valpo II, EK-Valpo. 
247 Bosley, Rex (1937): ”Englantilainen haukkuu meidät suomeksi”. Suomen Kuvalehti 38/1937, 
Helsinki. 
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”Toinen asia, joka huvittaa ulkomaalaista Suomessa on vanha hyvä 
vakoilunpelko. Jos ulkomaalaisraukka uskaltaa oppia vähänkään 
suomea, häntä epäillään. Suomalainen on näet niin vaatimaton, ettei 
hän voi käsittää, että ulkomaalainen haluaa oppia suomea huvikseen 
tai laillisiin tarkoituksiin – ei se ole mahdollista, sanoo suomalainen, 
hän on varmaan jonkun VIERAAN VALLAN [sic] salainen asiamies. 
Minuakin kerran epäiltiin sen takia, että minä typeryydessäni asetuin 
asumaan Kannakselle.”248 
  – Rex Bosley 

 
Vuonna 1939 Bosley kertoi Valpon edustajille työskentelevänsä ”Englannin 
taloudellisen tiedustelun palveluksessa”. Seuraavana vuonna hän siirtyi töi-
hin Britannian Helsingin-lähetystöön. Viimeistään syksyllä 1939 Bosley vär-
vättiin SIS:n palvelukseen. Jatkosodan sytyttyä Bosley ja tämän uusi vaimo 
Galina, joka niin ikään työskenteli SIS:ssä, siirtyivät Helsingistä Tukholmaan. 
Koko Britannian Helsingin-lähetystön passitoimiston henkilökunta jatkoi tie-
dustelutoimintaa Tukholmasta käsin. Bosley toimi Tukholmassa Harry Carrin 
alaisuudessa vuoteen 1945. Sodan jälkeen vuonna 1948 Bosley kertoi avoi-
mesti Valpolle olevansa ”Secret Servicen palveluksessa”.249 

2.6 MUSTIA LISTOJA 

Hävityn sodan jälkeen suomalainen äärioikeisto joutui väistymään näkyviltä 
paikoilta ja myös maltillisten konservatiivien toiminta vaikeutui. Keväällä 
1945 kommunistit ja sosialistit ryhtyivät ajamaan yhteiskunnan merkittävien 
virkapaikkojen miehittämistä vasemmiston edustajilla.  

Oikeusministerinä Kekkonen oli valmis hyväksymään puhdistuksen ar-
meijassa, koululaitoksessa, korkeakouluissa ja merkittävissä valtakunnalli-
sissa järjestöissä. Kekkonen arveli, että Neuvostoliiton epäluulojen hälventä-
minen ja luottamuksen rakentaminen ei olisi muuten mahdollista. Kyse oli 
myös ennaltaehkäisystä. Mikäli hallitus ottaisi puhdistuksen omiin käsiinsä, 
olisi sitä helpompi hallita, eikä sen tarvitsisi ulottua tarpeettoman laajalle.250  

Rex Bosleyn mukaan hänen tehtäviinsä kuului häätää ”vissit natsit” pois 
Suomesta tai ainakin johtavilta paikoilta. Britit olivat laatineet listan henki-
löistä, jotka olivat sota-aikana olleet tarpeettoman saksalaismielisiä. Tällaisia 
olivat esimerkiksi Gestapon kanssa toimineet tai muuten brittivastaiset hen-

 
248 Bosley. 
249 Kotakallio 2014a, 180–184; XXII D Englantilaiset Suomessa, Valpo II, EK-Valpo, KA; Rex Bosley, 
henkilösivu, Supo; ”S.O.E.’s Relationship with S.I.S.”, päiväämätön. FO 1093/155, TNA. 
250 Polvinen 1999, 150–151; Visuri 2006, 35. 
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kilöt. Hirvijahdin aikana Evolla Bosley kertoi tehtävästään Kekkoselle, Hilli-
lälle ja Mauno Pekkalalle. Suomalaiset ehdottivat, että asiasta voitaisiin kes-
kustella tarkemmin päivällisellä. Sellainen sovittiinkin heti seuraavalle vii-
kolle. Paikaksi valikoitui ravintola Isolla Roobertinkadulla Helsingissä. Bosley 
otti nimilistan mukaan ravintolaan.251 

Listalla oli Bosleyn myöhemmän kertoman mukaan sellaisia nimiä kuin 
Gunnar Ståhle, Jouko Itälä252 ja Petter Forsström. Vuonna 1902 syntynyt Ståhle 
oli noussut vain 27-vuotiaana lentoyhtiö Aero Oy:n toimitusjohtajaksi. Yhtiö 
vaihtoi sittemmin nimensä Finnairiksi. Ståhlella oli vahvat yhteydet Saksan 
ilmailupiireihin, sillä Aero lensi ennen sotia ja sotien aikana pääasiassa saksa-
laisilla Junkers-koneilla. Sodan jälkeen Ståhle joutui eroamaan Aeron toimi-
tusjohtajan tehtävästä, mutta hänet nimitettiin jo 1947 Arabian posliinitehtaan 
toimitusjohtajaksi.253 

Jouko Itälä toimi vapaaehtoisena suomalaisessa SS-pataljoonassa. Hän oli 
ylentynyt kapteeniksi ja toiminut kouluttajana. Itälä oli jäänyt Saksaan, kun 
pataljoona kotiutettiin kesäkuun alussa 1943. Suomen irtauduttua sodasta hä-
net komennettiin SS-vuoristojääkäridivisioona Nordin saksalaiseksi yhdysup-
seeriksi Pohjois-Suomeen. Lapin sodassa Itälä värväsi saksalaisten vangiksi 
jääneitä suomalaisia SS-joukkoihin. Saksan antauduttua toukokuussa 1945 
Itälä jäi norjalaisten vangiksi. Hän pääsi Suomeen vasta keväällä 1946. Suo-
messa hän sai maanpetoksesta 14 kuukauden kuritushuonetuomion.254 

Petter Forsström, joka tunnettiin myös Kalkki-Petterinä, oli Lohjan Kalkki-
tehdas Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja. Hän oli marsalkka Gustaf Manner-
heimin metsästyskavereita ja muutenkin hyvissä väleissä Suomen ylimpään 
johtoon. Forsström tunnettiin tiukan oikeistolaisena. Lähes 70-vuotias vuori-
neuvos pidätettiin sodan jälkeen 1946 epäiltynä osallisuudesta maanpetok-
seen ja tuomittiin 1947 kolmeksi vuodeksi kuritushuoneeseen. Hän vapautui 
hyvän käytöksen ansiosta kärsittyään puolet tuomiostaan.255 

 
251 Bosley (haastattelu). MTA; Shepherd Lontooseen Christopher Warnerille 7.11.1945. FO 
371/47368, TNA. 
252 Bosley lienee tarkoittanut Jouko Itälää, vaikka hän haastattelussa puhuikin tämän veljestä Jaakko 
Itälästä. Jouko Itälän pikkuveli Jaakko, myöhempi kansanedustaja ja opetusministeri, oli syntynyt 
vuonna 1933. Tapahtuma-aikaan hän oli vasta 12-vuotias. Jaakko ja Jouko Itälä olivat kokoomuksen 
puheenjohtajana 2000-luvun alussa toimineen Ville Itälän setiä. 
253 Uola, Mikko (2006): ”Ståhle, Gunnar”. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1997– (viitattu 3.1.2021); Gunnar Ståhle -niminen 
suomalainen mies oli sotkeutunut sota-aikana brittitiedustelun vakoiluun Suomessa, johon myös Rex 
Bosley kuului. Tapauksesta ks. Kotakallio 2014a, 246–257. 
254 Lempinen, Olavi – Paajanen, Manu (2015): Pääkallosotilas. SS-vapaaehtoiseksi 16-vuotiaana. 
Otava, Helsinki, 307.  
255 Hoffman, Kai (2008): ”Forsström, Petter”. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1997– (viitattu 3.1.2021); JKP pvk. 13.6.1946. 
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Tapahtumaa 1970-luvulla muistellessaan Bosley ei halunnut mainita kaik-
kia nimiä, koska osa henkilöistä oli vielä elossa. Arkistoasiakirjoista selviää 
kuitenkin, että brittien mustalla listalla oli myös isompia nimiä, sellaisia kuin 
Erik von Frenckell ja Rainer von Fieandt. Von Frenckell oli Helsingin apulais-
kaupunginjohtaja ja von Fieandt Pohjoismaiden Yhdyspankin pääjohtaja, 
josta tuli myöhemmin Suomen Pankin pääjohtaja ja pääministeri.256 

Lontoon arkistossa on säilynyt Helsingistä Foreign Officeen eli Britannian 
ulkoministeriöön marraskuussa 1945 lähetetty nimilista ”Suomen kansalai-
sista, joiden nimet on yksityisesti kerrottu Suomen ministereille tunnettuina 
natsimielisinä aineksina”. Näitä olivat von Fieandtin ja von Frenckellin lisäksi 
Edmund von Prussing, Mauri Honkajuuri, Gunnar Ståhle, Esko Riekki, Paavo 
Talvela ja Carl Lindh. Honkajuuri oli Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja, Esko 
Riekki taas Etsivän keskuspoliisin entinen päällikkö, joka työskenteli Oy Uu-
den Suomen toimitusjohtajana. ”Fanaattiseksi natsiksi” määritelty eversti-
luutnantti Lindh työskenteli Suomen Paperikonttorin toimitusjohtajana.257 

Listan nimistä tunnetuimpia oli kenraali Paavo Talvela, joka oli toiminut 
Mannerheimin edustajana Saksan sotavoimien pääesikunnassa. Sodan jälkeen 
Talvela oli palannut siviilivirkaansa Pohjolan Liikenteen johtajaksi, mutta jou-
tui jättämään tehtävän helmikuussa 1946. Saksalaisyhteyksiensä takia Talve-
lalla oli vaikeuksia saada muita töitä Suomesta, joten hän lähti Etelä-Amerik-
kaan ja toimi kolme vuotta selluloosan myyntimiehenä Brasiliassa ja Argen-
tiinassa258. Britit luonnehtivat Talvelaa erittäin natsimyönteiseksi ja yhdeksi 
Suomen vaarallisimmista miehistä.259 Rex Bosleyn mukaan sisäministeri Yrjö 
Leino oli pyytänyt häntä järjestämään Talvelan pääsyn länsivaltojen luvalla 
Etelä-Amerikkaan. Leino oli perustellut pyyntöään sillä, että Talvela oli isän-
maallinen mies, vaikka olikin fasisti. Jos Talvela ei pääsisi lähtemään maasta, 
hänet täytyisi panna putkaan. Bosleyn mukaan hän järjesti asian ja kertoi tari-
nan myöhemmin Talvelallekin, joka ei sitä uskonut.260 

 
256 Bosley (haastattelu). MTA; Kirje Helsingistä Lontooseen 16.11.1945. FO 371/47399, TNA; Vihola, 
Teppo (2003): ”Fieandt, Rainer von”. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1997– (viitattu 31.10.2020); Kolbe, Laura (2004): 
”Frenckell, Erik von”. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1997– (viitattu 31.10.2020). 
257 Arkistossa säilyneessä asiakirjassa ei mainita Jouko Itälää eikä Petter Forsströmiä, mutta kansiosta 
on poistettu salattuna ainakin yksi sivu, jossa on saatettu mainita enemmän nimiä. Kirje Helsingistä 
Lontooseen 16.11.1945. FO 371/47399, TNA; HS 4.9.1952; Heiskanen, Anu (2006): ”Riekki, Esko”. 
Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 
1997– (viitattu 5.1.2022). 
258 Talvelan lähdöstä Etelä-Amerikkaan ks. Tuuri, Antti (2021): Paavo Talvelan elämä. Siltala, 
Helsinki, luku ”Vaaran vuodet” (luettu e-kirjana); Uola, Mikko (2001b): ”Talvela, Paavo”. 
Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 
1997– (viitattu 5.1.2022). 
259 Kirje Helsingistä Lontooseen 16.11.1945. FO 371/47399, TNA. 
260 Bosley (haastattelu). MTA; Vahvistusta Bosleyn kertomalle ei ole löytynyt muista lähteistä.  
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Britannian poliittisen edustajan Francis Shepherdin raportin perusteella 
Suomen hallitus olisi ollut aloitteellinen ja suorastaan innokas puhdistamaan 
sota-ajan vaikuttajia myös elinkeinoelämän huipulta. Shepherdin mukaan 
hallitus oli pyytänyt epävirallisesti amerikkalaisten ja brittien ajatuksia siitä, 
ketkä suomalaiset pitäisi saada pois näkyviltä johtopaikoilta. Shepherd oli itse 
päättänyt olla puuttumatta Suomen sisäisiin asioihin, mutta Bosley oli tarttu-
nut tilaisuuteen ja hyödyntänyt hirvimetsällä solmittuja uusia ystävyyksiä 
esittämällä ”muutamia nimiä”.261 Bosleyn toiminnasta käy ilmi, että hän ei to-
siaankaan ollut vain Shepherdin apulainen vaan toimi tiedustelupalvelun 
mandaatilla. 

Bosleyn, Pekkalan, Kekkosen ja Hillilän päivällinen sujui kosteissa mer-
keissä. Bosley on kuvaillut sitä suorastaan villiksi. Ravintolassa hän esitti lis-
tansa ja antoi sen suomalaisille, jotka toimittivat listan eteenpäin presidentti 
Paasikivelle.262 

 
261 Shepherd Lontooseen Christopher Warnerille 7.11.1945. FO 371/47368, TNA. 
262 Bosley (haastattelu). MTA. 
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Päiväkirjamerkintöjen mukaan Paasikivi sai Hillilältä lokakuun loppuun päi-
vätyn kertomuksen Bosleyn kanssa käydystä keskustelusta, joka koski ”mus-
tia listoja”. Hillilä kertoi puhuneensa asiasta myös Pohjoismaiden Yhdyspan-
kin hallintoneuvoston puheenjohtajalle Jarl Wasastjernalle, joka oli toiminut 
sota-aikana Suomen Tukholman-lähettiläänä. Wasastjerna puolestaan tuli 5. 
marraskuuta puhumaan asiasta Paasikivelle, sillä listalla mainittu Rainer von 
Fieandt oli pankin pääjohtaja. Myös ulkoministeri Carl Enckell ja ministerinä 
ulkoasiainministeriössä toiminut Reinhold Svento olivat sattumalta samaan 
aikaan Paasikiven luona. Miehet päätyivät siihen, että Bosley oli ”liian pieni 
figuuri tällaiseen asiaan”. Paasikiven kirjaaman mukaan ensin piti saada var-
mempia selvityksiä Britannian ja Yhdysvaltain kannasta asiassa ennen kuin 
harkittaisiin, mitä olisi tehtävä ja mitä ei.263  

Bosley kuuli myöhemmin, miten Paasikivi oli reagoinut saamaansa nimi-
listaan: 

”Ukko [Kekkonen] tai Kalle [Hillilä] kertoi, että Paasikivi oli suuttunut 
ja sanonut, ’mitä helvetin listoja’, ja repinyt [listan] kappaleiksi. ’Pirun 
Bosley taas yrittää sekaantua asioihin.’ Jotain sen tapaista. Siihen se 
listajuttu loppui. Mutta kyllä me saimme melkein kaikki nämä kaverit 
pois johtavilta paikoilta.”264 
  – Rex Bosley 

 
Bosley ja Paasikivi eivät tunteneet toisiaan lähemmin. Paasikiven päiväkir-
joista löytyy vain kolme mainintaa Bosleysta. Näistä kaksi liittyi mustaan lis-
taan. Bosley on itse kertonut tavanneensa Paasikiven vain kerran.265 

Bosleyn nimilistaan palattiin joulukuussa, kun Britannian poliittinen edus-
taja Shepherd vieraili ulkoministeri Carl Enckellin luona. Tämä kertoi Paasi-
kivelle Shepherdin maininneen Bosleyn antaman listan. Enckell oli kysynyt, 
mitä suomalaisten olisi tehtävä listan kanssa. Shepherd vastasi, että Ståhle 
olisi saatava ehdottomasti pois Aerosta. Lopuksi Shepherd oli kuitenkin pyy-
tänyt odottamaan asian kanssa. Bosley on myöhemmin sanonut, ettei ajanut 
puhdistuslistaa kovinkaan innokkaasti, koska ymmärsi, että tilanne oli vaikea 
suomalaisille.266 

Huomionarvoista on, että Bosleyn toimittama lista oli eri kuin tunnetumpi 
Yhdysvaltain ”musta lista”, joskin niillä esiintyi pitkälti samoja nimiä. Yhdys-
valtain listan toimitti Enckellille Helsingin-lähetystön ensimmäinen lähetys-
tösihteeri Benjamin M. Hulley joulukuun alussa 1945. Ministeri Åke Gartz oli 

 
263 Paasikiven pvk. 11.11.1945; Bosley (haastattelu). MTA. 
264 Bosley (haastattelu). MTA. 
265 Bosley (haastattelu). MTA. 
266 Paasikiven pvk. 8.12.1945; Bosley (haastattelu). MTA. 
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luvannut suullisesti, että suomalaiset poistaisivat Yhdysvalloille epämieluisat 
henkilöt taloudellisista elimistä.267 
 
Suomen ja Neuvostoliiton solmiman välirauhansopimuksen 13. pykälässä 
edellytettiin, että suomalaiset tekisivät yhteistyötä sotarikollisten pidättä-
miseksi ja saattamiseksi vastuuseen. Tämän pykälän toteutus käytännössä 
osoittautui pitkäksi ja hankalaksi kysymykseksi Paasikiven hallitukselle. Al-
kuvaiheessa hallitus katsoi, ettei poliittisten johtajien asettamiselle rikosoikeu-
delliseen syytteeseen ”sotasyyllisinä” ollut laillisia perusteita. Tällaista oli 
vaadittu vasemmiston piirissä jo syksystä 1944 lähtien. Paasikivi teki kuiten-
kin selväksi, että sodanaikaisten johtajien tulisi väistyä politiikasta ja korkeista 
viroista. Hän toi asian esille radiopuheessaan talvella 1945 ennen eduskunta-
vaaleja. Neuvostoliiton Suomea kohtaan tuntemien epäluulojen hälventämi-
nen edellytti ”uusien kasvojen” saamista eduskuntaan sellaisten tilalle, joilla 
oli ”menneisyyden painolasti hartioillaan”.268 

Paasikiven hallituksen oikeusministerinä Kekkonen hyödynsi länsikon-
taktejaan sekä suoraan että Hillilän välityksellä. Hän halusi pysyä perillä siitä, 
miten länsivallat ja erityisesti valvontakomissiossa olleet britit suhtautuivat 
Suomen hallituksen toimiin. Hillilän kautta Kekkonen sai esimerkiksi tietää, 
että ulkopoliittisesti tarpeellisen vaalituloksen turvaamista toivoivat myös 
Britannian poliittinen edustaja Shepherd ja Yhdysvaltain lähetystösihteeri 
Randolph Higgs. Juuri siihen Paasikivi oli puheellaan tähdännyt.269 

Valvontakomissio ei aluksi ottanut selvää kantaa sotasyyllisyyskysymyk-
seen, mutta kevään ja kesän 1945 kuluessa paine hallitusta kohtaan alkoi kas-
vaa. Toimeen oli ryhdyttävä. Hallituksen tavoitteena oli koko ajan, että aloite 
pysyisi itsellä ja Suomessa mutta toimittaisiin lain puitteissa. Lakiesitys sota-
syyllisten rankaisemisesta valmisteltiin kiireellä. Se annettiin eduskunnalle 
elokuun lopulla 1945. Oikeudenkäynti kahdeksaa poliittista johtajaa ja johta-
vaa virkamiestä kohtaan alkoi marraskuussa 1945 ja kesti aina seuraavan vuo-
den helmikuuhun saakka.270 

Oikeudenkäynnin aikana alkuvuodesta 1946 Kekkonen pyrki jatkuvasti 
kartoittamaan, miten sodan voittajavaltiot suhtautuivat rankaisuprosessin 
etenemiseen. Hän tapasi useaan otteeseen brittiystäviään Magillia ja Bosleyta 
kuten myös uusinta neuvostokontaktiaan, lähetystöneuvos Razinia. Vaikka 
keskusteluista ei ole säilynyt muistiinpanoja, voidaan olettaa niiden koske-

 
267 Yhdysvaltain mustasta listasta ks. Paasikiven pvk. 7.–8.12.1945; Shepherd Warnerille Lontooseen 
7.11.1945. FO 371/47368, TNA. 
268 Visuri, Pekka (2015): Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944–1947. Docendo, 
Jyväskylä, 195; Suomi 1988, 45. 
269 Suomi 1988, 45. 
270 Visuri 2015, 195–199. 
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neen tulevia sotasyyllisten tuomioita. Valvontakomissio seurasi nimittäin tar-
koin oikeudenkäyntiä ja painosti hallituksen kautta tuomareita antamaan an-
karampia tuomioita. Esimerkiksi brittiedustajat Frank D. Howie ja Magill kä-
vivät samoihin aikoihin ulkoministeri Carl Enckellin luona kiirehtimässä oi-
keusprosessia ja varoittamassa seurauksista, mikäli suomalaiset päätyisivät 
lieviin tuomioihin. Kun hallitus helmikuussa 1946 laati kannanoton sotasyyl-
lisoikeudelle tarpeeksi ankarien tuomioiden varmistamiseksi, riensi Kekko-
nen heti hallituksen istunnon jälkeen tapaamaan Magillia. Ilmeinen tarkoitus 
oli jälleen informoida brittejä oikeusprosessin etenemisestä.271 

Hallituksen painostuksen myötä oikeus langettikin sotasyyllisille selvästi 
ankarammat tuomiot kuin oli aiemmin kaavaillut. Risto Ryti sai kymmenen 
vuotta kuritushuonetta, J.W. Rangell kuusi vuotta ja muut vain hieman lie-
vempiä tuomioita. Hallituksesta likaisen työn tekijöiksi eli sotasyyllisyysoi-
keudenkäynnin keskeisiksi toimeenpanijoiksi olivat joutuneet pääministeri 
Paasikivi ja oikeusministeri Kekkonen.272 

2.7 ILLANVIETTOJA PUISTOKADULLA 

Valvontakomission brittiläiselle osastolle oli jo ennen Suomeen saapumista te-
roitettu, että tehtävänä oli toimia läheisessä yhteistyössä neuvostoliittolaisten 
kanssa ja varmistaa, että Suomi noudattaisi täsmällisesti välirauhansopimuk-
sen ehtoja. Neuvostoliitolla oli ensisijainen rooli välirauhan ehtojen täytän-
töönpanossa. Britit olivat lähinnä sivullisia tarkkailijoita, joiden yhteyksiä 
suomalaisiin oli rajoitettu. Suoria virallisia yhteyksiä Suomen hallitukseen ei 
saanut olla. Niistä oli vastuussa Britannian poliittinen edustaja Francis 
Shepherd. Epävirallisiakin yhteyksiä neuvostovastaisina tunnettuihin henki-
löihin kehotettiin välttämään.273  

Tästä huolimatta brittiosasto piti luottamuksellisesti yhteyttä Suomen kor-
keimpaan johtoon. Esimerkkinä tästä olivat Kekkosen ja Magillin tapaamiset 
sotasyyllisyysprosessin aikana. Epäviralliset kontaktit pidettiin Magillin mu-
kaan kuitenkin minimissä, sillä neuvostoliittolaiset seurasivat toimintaa tar-
kasti ja vetivät pienistäkin yksityiskohdista laajoja johtopäätöksiä.274 Valvon-

 
271 Suomi 1988, 212; Magillin, Kekkosen ja Bosleyn tapaamisista löytyy mainintoja myös 
valvontakomission raporteista. WO 32/14560, TNA.  
272 Suomi 1988, 212–220; Visuri 2015, 195–199. 
273 Apunen – Wolff, 396; Magill, 100–101; ”Directive for British Section of Allied Control Comission 
in Finland”, 12.10.1944. CAB 122/912. TNA. 
274 Magill, 112; Suomi 1988, 212, 219; Mainintoja tapaamisista. WO 32/14560, TNA. 
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takomission brittiedustajille jaetussa, erittäin salaiseksi leimatussa ohjeistuk-
sessa todettiin, että perimmäinen tavoite oli turvata vapaa ja itsenäinen 
Suomi.275 

Magill on kertonut suomalaisten antaneen ymmärtää, että valvontakomis-
sion neuvostoliittolaisten käytössä olevien puhelimien kuuntelu oli järjestet-
tävissä, jos se brittejä kiinnostaisi. Hänen mukaansa britit olisivat kieltäyty-
neet tarjouksesta. Helsinki ei ollut niin tärkeä asemapaikka kuin vaikkapa Ber-
liini, jotta poliittinen riski kiinnijäämisestä olisi kannattanut ottaa.276  

Jälkikäteen tiedetään, että Suomen sotilastiedustelu kuunteli valvontako-
mission puhelinyhteyksiä hotelli Tornista muun muassa Leningradiin ja Pork-
kalaan sekä Katajanokalle sijoitettuun neuvostoliittolaisten esikuntalaivaan. 
Puhelinten lisäksi kuunneltiin radioyhteyksiä.277 Suomalaisten raportit puhe-
linkuuntelusta päätyivät sittemmin myös Yhdysvaltain ulkomaantiedustelun 
haltuun.278 
 
Britannian ulkomaantiedustelun tavoitteena oli tietää, mitä Suomessa tapah-
tui. Tätä varten piti tutustua suomalaisiin. Siinä taas auttoi alkoholi. Magill ja 
Bosley tapasivat suomalaisia jonkin verran ravintoloissa, mutta enimmäkseen 
Bosleyn kotona Armfeltintie 1:ssä Eirassa ja Magillin kotona Puistokatu 11:ssä 
Ullanlinnassa.279  

”Meillä oli 5000 pulloa samppanjaa. Ostimme koko varaston 
Alkoholiliikkeestä, kun palasimme [sodan jälkeen] Suomeen. Se kesti 
muistaakseni 2–3 vuotta. Järjestelmällisesti me tutustuimme melkein 
jokaiseen suomalaiseen, jolla oli vaikutusvaltaa, tiesi jotain tai oli 
tärkeä henkilö.”280 
  – Rex Bosley 

 

 
275 Jeffery, 553; ”Directive for British Section of Allied Control Comission in Finland”, 12.10.1944. 
CAB 122/912. TNA. 
276 Magill, 110. 
277 Manninen – Lehtonen, 80–81. 
278 Rautkallio 2015, 217–218. 
279 Bosley (haastattelu). MTA. 
280 Bosley (haastattelu). MTA. 
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Kaikkea ei tosin Alkostakaan saanut. Tammikuussa 1945 Magill kirjoitti War 
Officeen Lontooseen ja valitteli, ettei Suomesta löytynyt lainkaan viskiä tai gi-
niä.  

”Tämä ei missään nimessä ole suuri vastoinkäyminen, sillä saamme 
tosiaan riittävästi alkoholia muuten, mutta olisi erittäin miellyttävää, 
jos voisimme saada hieman näitä kahta silloin tällöin.”281 
 – James H. Magill 

 
Osana suomalaisiin tutustumista britit kutsuivat jokaisen puolueen johtohen-
kilöt vuorollaan luokseen iltaa viettämään. Puistokadulla tavattiin niin kokoo-
muksen, maalaisliiton, sosiaalidemokraattien kuin kommunistienkin puolue-
kerma. Viimeksi mainittujen vierailu huhtikuun lopussa 1947 jäi erityisesti 
Bosleyn mieleen. Mukana olivat vakiovieras Yrjö Leinon lisäksi Väinö Meltti, 
Mauri Ryömä, Yrjö Murto ja Ville Pessi. Ilta oli kostea. Aamuyöllä Leino il-

 
281 J.H. Magill Lontooseen J.B.M. Hornerille 10.1.1945. WO 32/14556. TNA. 

Britannian ulkomaantiedustelu tutustui järjestelmällisesti suomalaisen yhteiskunnan keskeisiin 
henkilöihin James H. Magillin kotona Puistokatu 11 A:ssa Helsingin Kaivopuistossa.  
(Mikko Virta) 
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moitti lähtevänsä kotiin ja kysyi, voisiko tarjota kyydin myös Bosleylle. Sisä-
ministeri Leinolla oli kadulla talon edustalla odottamassa musta poliisiauto. 
Koko porukka lähti alas. Bosley istui sisään poliisiautoon.282 

”Leino sanoi, ’saakeli, nyt minä olen saanut sinut kiinni, piru 
kapitalistien kätyri. Minä kostan.’ Kysyin, aiotko muiluttaa niin kuin 
Muilu teki aikoinaan. Hän sanoi, että ei, hän kostaa vielä pahemmalla 
tavalla: Hän vie Meltille jatkoille. Menimme Meltille, istuimme siellä ja 
soitimme Mäkelälle [Magill], joka tuli sinne myös jatkamaan.”283 
  – Rex Bosley 

 
Yrjö Leinon muistelmissaan esittämä kuvaus illasta lienee siloteltu versio: ”Is-
tuttiin ja rupateltiin jokin aika.”284 

Merkittävien suomalaiskommunistien vierailu Puistokadulla ei jäänyt 
neuvostotiedustelulta huomaamatta. Seuraavana päivänä kenraaliluutnantti 
Grigori Savonenkov kutsui Leinon luokseen ja haukkui tämän kertakaikki-
sesti. Savonenkov oli valvontakomissiossa virallisesti Ždanovin kakkosmie-
henä. Neuvostokenraali oli saanut tietoonsa, että Leino olisi vehkeillyt muo-
dostaakseen Suomeen Neuvostoliiton tietämättä uuden hallituksen, jonka 
pääministeriksi tulisi Väinö Meltti.285  

Seuraamukset eivät jääneet Savonenkovin puhutteluun. Leino sai myös 
SKP:n puheenjohtajalta Aimo Aaltoselta ankarat moitteet osallistumisestaan 
Magillin kotonaan järjestämille ”vappudrinkeille”. Aaltosella oli hyvässä 
muistissa, kuinka Leino oli vastikään syrjäyttänyt hänet Valpon apulaispääl-
likön paikalta.286 

Leinon onneksi Magillin luona oli ollut muitakin kommunisteja, joista ai-
nakin Pessi, Murto ja Ryömä kuuluivat kaikki puolueen johtoelimiin. Asiaa 
käsiteltiin puolueen elimen kokouksessa 12. toukokuuta. Siellä päätettiin, että 
vastaaviin tilaisuuksiin saisi jatkossa osallistua ainoastaan poikkeustapauk-
sissa – ja silloinkin vain pääsihteerin luvalla. Kokouksessa kiinnitettiin huo-
miota myös eräiden puolueen jäsenten ”moraaliseen rappeutumiseen viittaa-

 
282 Eri lähteet kertovat merkittävien suomalaiskommunistien kosteasta illasta Magillin luona ja sen 
seurauksista, mutta kaikissa ei mainita ajankohtaa. Seuraamuksista päätellen kyseessä on täytynyt 
kuitenkin olla yksi ja sama ilta. Kurinpalautusta on tuskin haluttua kokea uudelleen. Magillin raportin 
mukaan Leino, Murto, Pessi, Ryömä ja Meltti olivat brittien illallisvieraina 28.4.1947. Leinon lisäksi 
ainakin Pessi joutui myös Savonenkovin piinapenkkiin. Bosley (haastattelu). MTA; Magill, 144–147; 
Hakalehto, 286; Suomi 1988, 242; Leino 1991, 170–171; ”Entertaining – April, 1947”. WO 
32/14560, TNA. 
283 Bosley (haastattelu). MTA. 
284 Leino 1991, 170. 
285 Leino 1991, 170–171; Magill, 146–147; Majander 2004, 283–284. 
286 Hakalehto, 286. 
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viin ilmiöihin”. Näiden katsottiin olevan muita enemmän alttiina ”luokkavi-
hollisen” suorittamalle ”harhaanjohtamiselle”. Nimiä ei erikseen mainittu. Ei 
tarvinnut. Aaltonen huolehti myös, että kokouspöytäkirjasta lähetettiin venä-
jänkielinen käännös Ždanoville Moskovaan. Leinon syntilista kasvoi entises-
tään. Hän oli jo aiemmin saanut puolueeltaan kovan läksytyksen vietettyään 
kosteaa iltaa Kekkosen ja Magillin seurassa.287 
 
Magill ja Bosley järjestivät Puistokadulla viikoittain niin sanottuja torstaikut-
suja. Ne aloitettiin Magillin mukaan vasta valvontakomission poistuttua Suo-
mesta. Torstaikutsuille osallistui tyypillisesti kerrallaan kolme Britannian lä-
hetystön edustajaa ja kolme suomalaista kultakin yhteiskunnan eri alalta. Sa-
mana iltana vieraana saattoi olla siis kolme poliitikkoa, kolme sotilasta ja 
kolme liikemiestä. Magill on kutsunut muistelmissaan tätä kolmikantaperi-
aatteeksi. Bosleyn mukaan kutsutut olivat tavallisesti kaikki miehiä mutta vä-
lillä oli myös ”sekakutsuja”. Kutsuilla oli vuorollaan lähes jokainen Suomen 
poliittisen johdon ja ylimmän upseeriston jäsen. Tarkoituksena oli kerätä tie-
toja Suomen tilanteen kehityksestä.288 

”Kaikki tiesivät, että näissä juhlissa käytettiin alkoholia, joskus 
runsaastikin. – – Mitään salaperäistä näillä kutsuilla ei tapahtunut, 
eikä niillä ollut mitään tekemistä vakoilun kanssa. Olimme täysin 
selvillä siitä, että ’ulkopuolinen kiinnostunut osapuoli’ saattaisi 
jollakin teknisellä järjestelyllä esimerkiksi äänittää näiden kutsujen 
keskusteluja. Sellainen ei meitä huolestuttanut, sillä meillä ei puhuttu 
valtiosalaisuuksia.”289 
  – James H. Magill 

 
Erityisesti Puolustusvoimiin ja poliisilaitokseen britit rakensivat hyvät suh-
teet. Molemmat olivat länsimielisiä ja siten länsivaltojen näkökulmasta luotet-
tavia. Ne pyrkivät takaamaan Suomen itsenäisyyden vaikeassa tilanteessa hä-
vityn sodan jälkeen. Bosley ja Magill ovat luetelleet useita kenraaleita, joihin 
britit pitivät yhteyksiä. Sellaisia olivat muun muassa Yrjö Lako, Kustaa Ta-
pola, Oiva Olenius, Uolevi Poppius, Frans Helminen, V. A. Sundman, Aarne 
Sihvo, Harald Öhquist, Kaarlo Vaala, Albert Puroma, Leo Ekberg ja Leonard 
Grandell. Käytännössä kyse näyttää olleen koko Puolustusvoimien ylimmästä 
johdosta sotien jälkeen. Esimerkiksi Sihvo oli Puolustusvoimien komentaja 
vuosina 1946–53, Sundman Pääesikunnan yleisesikunnan päällikkö 1949–55, 

 
287 Hakalehto, 286; Majander 2004, 283–284; Suomi 1988, 242. 
288 Magill, 141; Bosley (haastattelu). MTA. 
289 Magill, 142–143. 
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Helminen Ilmavoimien komentaja 1946–52 ja Olenius puolustusministeriön 
kansliapäällikkö 1938–55.290 

”He olivat kaikki hyviä kavereita ja kävivät meillä. Varoitimme, jos 
huomasimme, että he tekivät typeryyksiä. Varoitimme, että onko 
syytä tehdä niin ja niin.”291 
  – Rex Bosley 

 
Bosley ja Magillin kertomukset saavat vahvistuksen Foreign Officen ja War 
Officen arkistoista löytyvistä asiakirjoista, joihin on kirjattu brittien juoma- ja 
ruokaseurana viihtyneitä suomalaisia sekä näiden poliittisia näkemyksiä. 
Frans Helmisen mainittiin ihailevan brittejä ja Leonard Grandellin olevan Bri-
tannian ystävä. Oiva Oleniusta kuvailtiin anglofiiliksi, joka puhui hyvää eng-
lantia. Aarne Sihvon näkemykset olivat myös ”briteille suopeita”. Uolevi Pop-
piusta kuvailtiin länsimieliseksi upseeriksi, jolla oli ”eloisa huumorintaju”. 
Albert Puromasta kerrottiin, että hän puhui jonkin verran englantia ja hänellä 
oli ”liberaaleja ajatuksia”. V.A. Sundmanin kuvailtiin niin ikään puhuvan hy-
vää englantia, minkä lisäksi hänen sanottiin olevan ”erittäin länsimielinen”.292 

Suomalaista kenraalikuntaa sekä alempia upseereita ravasi tiuhaan brit-
tien laskuun päivällisillä, drinkeillä ja cocktail-kutsuilla. Erityisen tiivistä yh-
teyttä britit pitivät Helsingin poliisikomentajaan Erik Gabrielssoniin. Pelkäs-
tään valvontakomission raporteista sen viimeisen vajaan kahden vuoden 
ajalta voi laskea yli 20 Magillin ja Gabrielssonin tapaamista ruoan tai juoman 
parissa. Usein mukana oli myös Bosley, joka olettavasti piti myös itse yhteyttä 
poliisikomentajaan.293 Bosleyn vastaavia raportteja ei tosin ole tutkijoiden käy-
tössä. 

Valvontakomission aikana yhteydenpito suomalaisiin oli kuitenkin rajat-
tua. Komission lopetettua työnsä poistuivat myös pidäkkeet seuraelämältä. 
Sotilasasiamieheksi palannut Magill raportoi loppuvuodesta 1947 War Offi-
celle Lontooseen, että oli pelkästään marraskuun aikana tavannut yli 600 suo-
malaista. Tavoitteena oli ollut jatkaa vanhoja kontakteja, jotka olivat olleet 
jäissä vuodesta 1941, sekä ylläpitää uusia valvontakomission aikana solmit-
tuja.294 
 

 
290 Bosley (haastattelu). MTA; Magill, 174–175. 
291 Bosley (haastattelu). MTA. 
292 ”Leading personalities in Finland”, 16.4.1947. FO 473/15, TNA; ”Leading personalities in 
Finland”, 12.10.1954. FO 473/15, TNA. 
293 Ks. Vieraslistat, WO 32/14560, TNA.  
294 Magill laski mukaan esimerkiksi 300 suomalaiselle upseerille, virkamiehelle, professorille ym. 
järjestetyn cocktail-tilaisuuden, jossa ”propagandatavoitteet saavutettiin”. ”MA’s activities 1–30 
November 1947”, J.H. Magill. WO 106/6047, TNA. 
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Puistokadun kosteiden illanviettojen ja muun seuraelämän ansiosta britit on-
nistuivat rakentamaan laajan kontaktiverkoston suomalaisen yhteiskunnan 
huipulle. Magillin muistelmissa toistuvat säännöllisesti sellaiset nimet kuin 
Ryti, Mannerheim ja Kekkonen. Bosleylla taas oli oman ilmoituksensa perus-
teella 1940-luvun lopulla Suomessa satoja kontakteja. Näistä osan hän oli saa-
nut hoidettavakseen edeltäjältään Harry Carrilta.295 Myöhemmin, 1970-luvun 
puolivälissä, Bosley arvioi tunteneensa vuosien varrelta noin viisi tuhatta suo-
malaista. Joukkoon lukeutuivat muun muassa ”melkein kaikki” sisäministe-
riön ja ulkoministeriön virkamiehet. Bosley luonnehti vaatimattomasti, että 
vuosina 1946–53 hän tiesi ”enemmän kuin kukaan muu” siitä, mitä Suomessa 
tapahtui.296 

”Se on paljon parempi kysyä suoraan ihmiseltä kuin ruveta 
vakoilemaan. Tiesin niin paljon, ettei kukaan valehdellut minulle. He 
tiesivät, että minä tiesin. Aina olettivat, että tiesin enemmän kuin 
todellisuudessa tiesin, mutta tiesin niin paljon, että se oli 
vakuuttavaa.”297 
  – Rex Bosley 

 
Suomessa ei ollut pulaa potentiaalisista agenteista. Bosleylla oli taipumus ve-
tää puoleensa erityisesti konservatiivipoliitikkoja. Ongelma oli pikemminkin 
sopivien valitseminen ja hoitaminen neuvostoliittolaisten huomaamatta.298 

Bosleyn kertoma kuulostaa kovin samalta kuin mitä hänen amerikkalainen 
kollegansa, 1950- ja 60-luvuilla Suomessa operoinut CIA:n Frank Friberg on 
kertonut myöhemmin. Fribergin mukaan oli ”tuskin yhtään suomalaista mi-
nisteriä”, jota hän ei olisi tuntenut. Friberg toimi Suomessa Bosleyn tapaan 
diplomaattistatuksella.299 

”Jos Amerikan lähetystössä nosti puhelimen luurin ja soitti mille 
ministerille vain, hän oli valmis tapaamaan. Minä muistan vain yhden 
kerran, että tuli kielteinen vastaus tapaamisehdotukseen.”300 
  – Frank Friberg 

 
Läntiset tiedustelijat tutustuivat suomalaisiin myös vapaamuurarijärjestön 
kautta. Helsingissä toiminut Neuvostoliiton tiedustelu-upseeri Albert Akulov 

 
295 Kotakallio 2014a, 181; Suominen, 284. 
296 Bosley (haastattelu). MTA. 
297 Bosley (haastattelu). MTA. 
298 Jeffery, 684. 
299 Rislakki, Jukka – Suominen, Pentti (1991): ”Entiset CIA-johtajat eri mieltä Kekkosen 
tiedustelusuhteista”. HS 4.10.1991. 
300 Hämäläinen, Unto (1995): ”Vapaan maailman vartiomies”, HS 8.1.1995. 
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on kertonut muistelmissaan, kuinka hän sai vuonna 1954 Helsinkiin saapues-
saan ”Vapaamuurariloosi 1:n” jäsenlistan. Listalla olivat Bosley ja Magill sekä 
CIA:n Raymond Ylitalo. Suomalaisista mukana oli muun muassa Erik Gab-
rielsson, kenraali Paavo Talvela ja STK:n V. A. M. Karikoski.301 Helsingin Sano-
mat oli tosin kertonut samaisen loosin jäsenistä jo kymmenen vuotta ennen 
Akulovin muistelmia.302 

Brittien lisäksi myös amerikkalaiset ja ruotsalaiset pitivät yhteyksiä upsee-
ristoon. Syksyllä 1951 Paasikivi sai kuulla suomalaisen upseerikunnan ravaa-
van alituisesti Yhdysvaltain ja Ruotsin sotilasasiamiesten luona. Kerran oli 
amerikkalaisen kotona ollut vieraana ”jonkun joukko-osaston koko upsee-
risto”. Paasikivi käski puolustusministeri Emil Skogin puuttua liialliseen illal-
listamiseen. Skog puolusteli, että myös neuvostoliittolaiset järjestivät kutsuja, 
joihin oli osallistunut korkeita suomalaisia upseereita, mutta lupasi huomaut-
taa asiasta.303 

Salainen sotilasyhteistyö Yhdysvaltain kanssa alkoi samoihin aikoihin. 
Suomalaisia upseereita alkoi vierailla useammin Yhdysvalloissa, osa koulu-
tustarkoituksessa. Kesäkuussa 1952 Yhdysvaltain ulkoministeriön ja Pentago-
nin yhteinen komitea antoi luvan vaihtaa sotilastiedustelun tietoja Suomen 
kanssa. Taustalla oli Yhdysvaltain sotilasasiamiehen aloite Helsingistä. Soti-
lasasiamiehen mukaan suomalaisilta saatiin arvokasta tiedustelutietoa. Ame-
rikkalaisia kiinnosti luonnollisesti kaikki Neuvostoliittoon liittyvä, kuten tie-
dot neuvostovalmisteisista teknisistä laitteista sekä satamista ja lentoken-
tistä.304 

Ajan ilmapiiristä kertoo myös tapaus, joka pantiin merkille molempien 
johtavien länsivaltojen tiedustelupalveluissa. Maaliskuussa 1947 hotelliravin-
tola Vaakunan avajaisissa Helsingissä Mauno Pekkalan hallituksen kansan-
huoltoministeri Taavi Vilhula oli muistellut armeijavuosiaan. Illan edetessä 
hilpeällä tuulella ollut Vilhula innostui laulamaan Reino Palmrothin sanoitta-
maa sota-ajan kuplettia Silmien välliin. Tieto tapauksesta kantautui valvonta-
komission neuvostoliittolaisten korviin, ja sitä jouduttiin käsittelemään halli-
tuksen istunnossa. Tarinan mukaan pääministeri Pekkala pyysi Vilhulaa lau-

 
301 Akulov, Albert (1996): Vuodet Tehtaankadulla. Otava, Helsinki, 55; Tarkka, Jukka (2012): Karhun 
kainalossa. Suomen kylmä sota 1947–1990. Otava, Helsinki, 73. 
302 Jutussa luetellaan myös muita läntisiä tiedustelumiehiä samassa loosissa. Lisäksi iso joukko 
korkeita poliisiviranomaisia olisi ollut jäsenenä muutamassa eri helsinkiläisessä loosissa. Tällaisiksi 
on mainittu muun muassa poliisineuvos Kosti Vasa ja ylipoliisipäällikkö Fjalar Jarva. Rislakki, Jukka 
(1985): ”Tiedustelijoilla oli oma salaseura Helsingissä”. HS 9.11.1985. 
303 Paasikiven pvk. 17.–18.10.1951; Rislakki 2010, 255. 
304 Rislakki 2010, 412; Fields 2015, 165. 
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lamaan laulun uudelleen, jotta hallitus tietäisi, mistä oli kysymys. Kesken lau-
lun saapui ministeri Reinhold Svento sisään ja kysyi: ”Olenko minä hullu vai 
onko Vilhula hullu vai onko koko hallitus tullut hulluksi?”305 

2.8 TAULUKAUPPIAS VIERAILULLA 

Rex Bosley käytti Urho Kekkosen kanssa viestiessään pääsääntöisesti salani-
meä ”Taulukauppias”.306 Kekkosen muistelmia valmisteltaessa 1970-luvun 
puolivälissä presidentti pyysi, että Bosley kertoisi toimittaja Maarit Tyrkölle, 
miten salaperäinen nimi sai alkunsa.307 Kekkonen ei kuitenkaan koskaan ehti-
nyt muistelmiaan kirjoittaa, ja kertomus jäi arkiston kätköihin. Kertomukses-
saan Bosley ei mainitse tarkkaa ajankohtaa, mutta tapahtumien on täytynyt 
sijoittua keväälle 1946, maaliskuun puoliväliin.308  

Mannerheim oli eronnut presidentinvirasta, ja pääministeri Paasikivi oli 
valittu presidentiksi hänen tilalleen. Pääministerin vaihtuessa tarvittiin myös 
uusi hallitus. Pääministerikandidaateista oli suorastaan runsauden pulaa, eikä 
tuore presidentti saanut puolueilta ketään selkeää suosikkia. Kommunistit oli-
vat aiemmin olleet valmiita tukemaan Kekkosta pääministeriksi mutta olivat 
nyt kääntyneet tätä vastaan. Hertta Kuusinen kertoi Paasikivelle, ettei Kekko-
nen kykenisi vastaamaan sisäpoliittisesta tilanteesta eikä puutteellisen kieli-
taidon vuoksi osaisi välttämättä edes hoitaa elintärkeitä ulkopoliittisia suh-
teita Neuvostoliittoon ja Britanniaan. Leino puolestaan oli valitellut Paasiki-
velle Kekkosen liiallista juopottelua. Kommunistien tavoitteena oli saada pää-
ministeriksi Lontoon-lähettiläs, sosiaalidemokraattien Eero A. Wuori, sillä 

 
305 Tapausta ovat muistelleet sekä SIS:n Rex Bosley että CIA:n Raymond Ylitalo. Jälkimmäinen myös 
raportoi siitä Washingtoniin. Ylitalo 1978, 102–103; Bosley (haastattelu). MTA; Kupletti 
kuunneltavissa, Yle 13.12.2006: ”Sota-ajan propagandalauluja” 
<https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/12/13/sota-ajan-propagandalauluja> (Viitattu 8.1.2022). 
306 Ks. Kekkosen kirjeenvaihto 1/9, 1/14 ja 1/25, UKA. Nimimerkin alkuperä onkin pysynyt tähän 
päivään saakka arvoituksena tutkijoille. 
307 Bosley (haastattelu). MTA. 
308 Bosley muisteli haastattelussa, että tarina sijoittuisi mahdollisesti vuoteen 1948 ja että Kekkonen 
olisi ollut oikeusministeri. Tapahtumien täytyy kuitenkin ajoittua vuoteen 1946, jolloin Kekkonen oli 
oikeusministeri ja toimi lyhyen aikaa hallitustunnustelijana. Bosleyn nimimerkki ”Taulukauppias” 
esiintyy tämän Kekkoselle lähettämässä lehtileikkeessä todennäköisesti jo vuonna 1947. Ks. 1/5 
kirjeenvaihtoa 1940–1953, UKA. Kekkonen oli seuraavan kerran hallitustunnustelijana vasta vuonna 
1950. Tällöin Hertta Kuusinen ja Yrjö Leino olivat jo eronneet, joten he tuskin olisivat olleet Sylvi 
Kekkosen kanssa kaupungilla tai yhdessä Urho Kekkosen asunnolla. Kuusinen ja Leino erosivat jo 
vuonna 1947, vaikka avioero astuikin virallisesti voimaan vasta myöhemmin.  Väärää vuosilukua on 
helppo pitää Bosleylta inhimillisenä virheenä. Ks. Polttila, Brita (1975): Hertta Kuusinen – Ihmisen 
tie. Tammi, Helsinki, 261; Leino, Olle (1990): Vielä yksi kirje. Hertta Kuusisen dramaattinen elämä ja 
rakkaus Yrjö Leinoon. WSOY, Helsinki, 151; Hakalehto, 260; Leino oli vuonna 1950 jo pelattu ulos 
päivänpolitiikasta. Ensin neuvostojohto hylkäsi hänet loppuvuodesta 1947, ja lopulta toukokuussa 
1948 hänet erotettiin hallituksesta. Leino 1991, 242, 256.  
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tämä oli osoittautunut myöntyväiseksi äärivasemmistolle. Paasikivi nimitti 
kuitenkin 14. maaliskuuta Kekkosen ensimmäisenä hallitustunnustelijaksi.309 

Kekkonen itse suhtautui tehtävän onnistumiseen epäilevästi ja otaksui sa-
mana iltapäivänä Paasikiven tavatessaan, että Suomen Kansan Demokraatti-
nen Liitto (SKDL) ei tulisi häntä hyväksymään. Kekkonen pyysi, että Paasikivi 
keskustelisi ensin SKDL:n edustajien kanssa, mutta presidentti kieltäytyi. Paa-
sikivi myös kielsi Kekkosta tekemästä epävirallisia tiedusteluja ennen viral-
lista ilmoitusta hallitustunnustelijasta. Muuten hän ei tulisi Kekkosta nimittä-
mään. Kekkonen sai sen käsityksen, että Paasikivi halusi näyttää ulospäin, että 
ei valitsisi ensimmäisenä sosialistista ehdokasta.310 

Paasikiven luota palatessaan Kekkonen poikkesi Eduskuntatalolle tapaa-
maan Hertta Kuusista ja tiedusteli, suostuisiko SKDL tulemaan mukaan maa-
laisliiton, sosiaalidemokraattien ja ruotsalaisten kanssa hallitukseen. Kuusi-
nen totesi olettavansa, että hänen puolueensa vastaus tulisi olemaan kieltei-
nen. Hän kertoi Kekkoselle samoja perusteluja, jotka oli jo aiemmin luetellut 
Paasikivelle. Pääsyyksi Kuusinen mainitsi kuitenkin sen, ettei Kekkonen ollut 
kyllin voimakas viemään hallituksen tahtoa läpi Paasikiveä vastaan. Myös 
Leino saapui paikalle ja yhtyi Kuusisen näkemykseen. Kekkonen ihmetteli, 
miksi he eivät olleet aiemmin sanoneet suoraan kantaansa. Parivaljakko vas-
tasi, että he olivat antaneet maalaisliitosta esimerkiksi Vihtori Vesterisen tietää 
kannan ja Kekkosenkin ymmärtää sen.311 

”Vastasin, että olen olettanut saavani heidän taholtaan avointa 
kohtelua, mutta huomaan erehtyneeni”.312 
  – Urho Kekkonen 

 
Kuusinen ja Leino yrittivät taivutella Kekkosta luopumaan hallituksenmuo-
dostajan tehtävästä. Kekkonen ei voinut kuitenkaan suostua, koska presiden-
tin lisäksi hänen oma puolueensa maalaisliitto oli antanut hänelle yksimieli-
sen kannatuksensa. Sovittiin, että Hertta Kuusinen antaisi seuraavana aa-
muna Eduskuntatalolla kommunistien lopullisen vastauksen.313   

 
309 Kekkosta juopottelusta syyttänyt Leino oli samoihin aikoihin itse alkoholisoitumassa hyvää 
vauhtia. Myös kommunistien pääehdokkaan Wuoren kohdalla prosessi oli edennyt jo varsin pitkälle. 
Paasikiven pvk. 3.3.–16.3.1946, 284–289; ”Hallituksen muodostamishanke 1946”, Urho Kekkonen, 
päiväämätön. 21/12, UKA; Suomi 1988, 238–244; Polvinen 1999, 265–268. 
310 ”Hallituksen muodostamishanke 1946”, Urho Kekkonen, päiväämätön. 21/12, UKA. Muistion 
sanamuodoista on pääteltävissä, että se lienee kirjoitettu lopulliseen muotoonsa useampia päiviä tai 
viikkoja myöhemmin. Toisaalta tarkat kellonajat viittaavat siihen, että Kekkonen on tehnyt prosessin 
aikana itselleen muistiinpanoja tapahtumista. 
311 ”Hallituksen muodostamishanke 1946”, Urho Kekkonen, päiväämätön. 21/12, UKA. 
312 Sama. 
313 Polvinen 1999, 267; ”Hallituksen muodostamishanke 1946”, Urho Kekkonen, päiväämätön. 
21/12, UKA. 
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Illalla Kekkonen kävi syömässä Neuvostoliiton lähetystöneuvoksen V.F. 
Razinin luona. Kekkonen kertoi Razinille Paasikiveltä saamastaan tehtävästä 
ja keskustelusta Kuusisen kanssa. Razin vastasi olettavansa, että SKDL:n vas-
taus olisi kielteinen seuraavanakin päivänä. Kekkonen epäili Razinin tietävän 
asian jo valmiiksi, mutta tämä kiisti ja selitti suomalaisten kommunistien ole-
van itsepäisiä.314  

Jälkikäteen tiedetään, että kommunistien linjan olivat sanelleet valvonta-
komission neuvostoliittolaiset. Razin oli neuvostotiedustelun Helsingin-resi-
dentti. Neuvostoliitto ei voinut hyväksyä Kekkosta pääministerin paikalle, 
sillä tämä oli osoittautunut sotasyyllisyysprosessissa ”poliittisesti periaatteet-
tomaksi” ja ”kykenemättömäksi toteuttamaan Suomen uutta demokraattista 
kurssia”. Lisäksi Kekkonen oli toiminut yhteistuumin Paasikiven kanssa, 
mikä oli synti sekin.315 

Seuraavana aamuna 15. maaliskuuta Kuusinen soitti Kekkoselle ja perui 
sovitun tapaamisen. Samalla hän ilmoitti puhelimessa, että SKDL:n kanta hal-
litukseen lähtöön oli edelleen kielteinen. Kuusinen lupasi perustella kannan 
myöhemmin tarkemmin. Kekkonen puolestaan ilmoitti tiedustelevansa muo-
don vuoksi toisten eduskuntaryhmien kantaa, minkä jälkeen hän luopuisi hal-
lituksen muodostamisesta.316  

Kekkosen on täytynyt olla sekä turhautunut että suuttunut siitä, että hänen 
ystävänsä Kuusinen ja Leino olivat tällä tavalla pettäneet hänen luottamuk-
sensa.  

Rex Bosleyn kertoman mukaan hän oli Britannian lähetystössä, kun Kek-
konen soitti ja kysyi, mitä hän oli tekemässä. Bosley vastasi tekevänsä työtään, 
”niin kuin aina”, ja tiedusteli vuorostaan, mitä Kekkonen oli tekemässä. Tämä 
vastasi yrittävänsä muodostaa hallitusta. Seuraavaksi Kekkonen pyysi Bos-
leyta tulemaan paikalle ja auttamaan ”jumppaamisessa”. Samalla Kekkonen 
tiedusteli, olisiko Bosleylla mahdollisesti viskiä.317 

”No minä sanoin, että kyllä, mutta en ole vielä syönyt mitään. Hän 
sanoi, että hänellä on sardiinipurkki siellä. No sitten minä otin 
viskipullon ja läksin autolla sinne.”318 
  – Rex Bosley 

 
Saavuttuaan perille Kekkosen kotitalolle Helsingin Kampinkadulle Bosley ha-
vaitsi kerrostalon ala-aulan seinällä taulun, jossa näkyivät talon asukkaiden 
nimet. Kertomansa mukaan hän otti taulun kainaloonsa, nousi yläkerrokseen, 

 
314 ”Hallituksen muodostamishanke 1946”, Urho Kekkonen, päiväämätön. 21/12, UKA. 
315 Polvinen 1999, 267. 
316 ”Hallituksen muodostamishanke 1946”, Urho Kekkonen, päiväämätön. 21/12, UKA. 
317 Bosley (haastattelu). MTA. 
318 Sama. 
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koputti Kekkosen ovelle ja kysyi, haluaisiko tämä ostaa taulun. Sisällä asun-
nossa miehet ryhtyivät varsinaiseen toimeen. Kekkonen esitteli Bosleylle pit-
kää luetteloa mahdollisista hallituksen jäsenistä.319 

”Hän kysyi minulta esimerkiksi, että mitä sinä tuumit tästä kaverista. 
Minä sanoin, että se on suuri paska. Otettiin pois, ja sitten hän soitti 
jollekin toiselle kaverille ja kysyi, että olisivatko valmiita tulemaan 
hallitukseen.”320 
  – Rex Bosley 

 
Bosleyn mukaan hallituskumppaneiden tunnustelua kesti kahdesta kolmeen 
tuntia. Erään henkilön kohdalla Kekkonen oli todennut, että tätä ei ainakaan 
otettaisi hallitukseen. Perusteluksi Kekkonen mainitsi, että kyseinen henkilö 
oli ”naisiin menevä mies, joka lahjoittaa Raamatun heille, kun lopettaa”.321 

Sylvi Kekkonen oli samaan aikaan kaupungilla Yrjö Leinon ja Hertta Kuu-
sisen kanssa.322 Bosleyn mukaan Kekkonen kehotti häntä menemään sohvan 
alle piiloon, kun kolmikko palaisi kaupungilta. Kekkonen arveli, että tuleva 
keskustelu voisi kiinnostaa Bosleyta.323 

”Hän [Kekkonen] kuunteli, kun hissi tuli, ja minä painelin sohvan alle. 
Ukko [Kekkonen] istui sohvalla ja syötiin – – Juri Karlovitsh [Yrjö 
Leino] istui vastapäätä ja Hertta ja Sylvi. Kukaan ei tiennyt mitään. 
Minä olin siellä kai toista tuntia ennen kuin he lähtivät kotiin. Sitten 
minä häivyin. Uskomatonta!”324 
  – Rex Bosley 

 
Bosleyn kertomusta ei ole voitu vahvistaa muista lähteistä. Se on voinut saada 
vuosien kuluessa niin sanottua lapinlisää, mutta se tuskin on täysin keksitty. 
Luotettavuuden puolesta puhuu, ettei Bosley halunnut kertoa tarinaa lain-
kaan edes taustahaastattelussa. Hänen mukaansa se oli ”hyvin arkaluontei-
nen” erityisesti hänen itsensä kannalta. Bosley ei halunnut Kekkosen mainit-
sevan sitä muistelmissaan. Bosley suostui kertomaan tapahtumista vasta, kun 

 
319 Sama. 
320 Sama. 
321 Bosley (haastattelu). MTA. 
322 Hertta Kuusinen oli siihen aikaan Sylvi Kekkosen ystävä siinä missä Urhonkin. Naiset olivat 
tutustuneet oletettavasti Urhon kautta, mutta viettivät 1940- ja 50-luvuilla usein aikaa myös 
kahdestaan. Hertta Kuusinen kuului siihen harvalukuiseen joukkoon ystäviä, joihin Sylvi Kekkonen 
on viitannut merkinnöissään pelkästään etunimellä. Mattsson, Anne (2000): Sylvi Kekkosen 
elämäkerta. Art House, Helsinki, 142–143, 151–153. 
323 Bosley (haastattelu). MTA. 
324 Juri Karlovitsh tarkoitti Leinoa. Nimiväännös perustui Yrjö Kaarlo Leinon etunimiin. Bosley 
(haastattelu). MTA. 
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haastattelija Maarit Tyrkkö vetosi Kekkosen erityisesti pyytäneen kysymään 
asiasta.325  

Bosleyn vastustelu ei ole yllättävää. Ulkomaisen tiedustelu-upseerin osal-
listuminen Suomen hallitustunnusteluihin ja johtavien poliitikkojen keskuste-
lun salakuuntelu Kekkosen luvalla sohvan alla olisi julki tullessaan ollut mel-
koinen paljastus YYA-Suomessa.  

Bosleyn kertomuksen uskottavuutta puntaroidessa täytyy myös huomi-
oida, että hallituksen muodostaminen oli käytännössä kaatunut kommunis-
tien vastustukseen. Sen jälkeen tehdyt tunnustelut olivat lähinnä muodolli-
suus vailla todellisia onnistumisen mahdollisuuksia. Kekkonen oli epäile-
mättä myös turhautunut Leinoon ja Kuusiseen. Tämä ja nautittu viski olivat 
luultavasti vaikuttaneet ideaan kehottaa Bosleyta salakuuntelemaan keskus-
telua sohvan alla. Voitaneen olettaa, että keskustelu kosketteli hallitustunnus-
teluja, vaikka Bosley ei ole sisällöstä tarkemmin kertonutkaan. 

Hallituksen muodostamisesta laatimassaan muistiossa Kekkonen ei ole 
maininnut Bosleyta. Sen sijaan hän on kirjannut tiedustelleensa perjantaina 
iltapäivällä 15. maaliskuuta Alpo Lumpeelta ja Yrjö Kalliselta sosiaalidemo-
kraattien eduskuntaryhmän sekä John Österholmilta ruotsalaisten eduskun-
taryhmän kantaa hallitukseen mukaan lähtemiseen. Molempien ryhmien 
kanta oli periaatteessa myönteinen, vaikka he jo tiesivät kommunistien kiel-
täytymisestä.326  

Myöhemmin samana iltana Kekkonen meni Paasikiven luo ja selosti tälle 
tiedustelujensa tulokset. Paasikivi oli vihainen. Hän piti kommunistien kantaa 
Kekkosen suhteen kohtuuttomana ja kiittämättömänä. Paasikivi pohdiskeli, 
voisiko hallituksen muodostaa ilman kommunisteja, vaikka ajankohta ennen 
lopullisen rauhansopimuksen solmimista ei ollutkaan siihen sopiva. Kekko-
nen totesi, ettei kommunisteja voisi jättää pois.327 

Seuraavana päivänä Kekkonen kertoi Suomen Tietotoimistolle (STT) luo-
puneensa hallitustunnustelijan tehtävästä. Iltapäivällä hän meni jälleen Paasi-
kiven luo keskustelemaan jatkosta. Kekkonen esitti käsityksenään, että 
SKDL:n Mauno Pekkala olisi paras pääministeri, johon voitaisiin päästä.328 

 
325 Bosley (haastattelu). MTA. 
326 ”Hallituksen muodostamishanke 1946”, Urho Kekkonen, päiväämätön. 21/12, UKA. 
327 Sama; Polvinen 1999, 268–269. 
328 ”Hallituksen muodostamishanke 1946”, Urho Kekkonen, päiväämätön. 21/12, UKA; Paasikiven 
pvk. 16.3.1946 
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”Sanoin, että nykyisenä aikana on pakko taipua SKDL:n ehtoihin ja 
silloin on parempi, että pääministerinä, kun hän on SKDL:n käsissä 
oleva mies, on veltto ja saamaton mies kuin energinen. Siksi on 
[Mauno] Pekkala asetettava ehdottomasti [Eero A.] Vuoren [sic] 
edelle.” 
  – Urho Kekkonen 

 
Lauantaina aamulla Kekkonen tapasi myös Leinon, joka oli vaivautuneen 
oloinen. Kekkonen vapautti tunnelman toteamalla, että ”on tämä Leino yksi 
piru kaveriksi, kun harjoittaa semmoista työmaaterroria, ettei päästä minua 
työmaalle, vaikka haluaisin tehdä töitä”.329 

Paasikivi kuitenkin tarjosi hallituksen muodostamista Kekkosen jälkeen 
sosiaalidemokraattien Eero A. Wuorelle, mutta tämä ei saanut edes oman ryh-
mänsä kannatusta. Lopulta hallituksen muodosti SKDL:n Mauno Pekkala.330  

Pekkala oli vanha Moskovan tietolähde, joka oli paljastanut Saksan ja Suo-
men hyökkäysaikeet neuvostotiedustelulle vuonna 1941.331 Jatkosodan aikana 
hän oli tosin tavannut myös Yhdysvaltain ulkomaantiedustelua Tukhol-
massa.332 Lisäksi Pekkalalla oli ongelmia alkoholin kanssa, mikä pantiin mer-
kille muun muassa Britannian lähetystössä.333  

Puhdas ei ollut Wuorikaan. Neuvostotiedustelun Helsingin-residentti Jeli-
sei Sinitsyn on kertonut Wuoren eli peitenimi ”Mooseksen” olleen hänen tie-
tolähteensä välirauhan aikana.334 Osmo Apunen ja Corinna Wolff ovat osoit-
taneet uskottavasti, että neuvostotiedustelun jatkosodan aikana värväämä po-
liittinen asiamies ”Silinteri” oli todennäköisesti juuri Wuori. Silinteri välitti 
NKGB:lle sisäpiirintietoa muun muassa hallituksen, eduskunnan ja ylimmän 
sotilasjohdon mielialoista.335 Pekkalan tapaan myös Wuorella oli alkoholion-
gelma.336  

Kekkonen jäi Pekkalan hallituksen ulkopuolelle, koska ei pyynnöistä huo-
limatta suostunut jatkamaan oikeusministerinä. Hän oli saanut vajaassa puo-
lessatoista vuodessa tarpeekseen raskaaksi ja epäkiitolliseksi osoittautuneesta 

 
329 ”Hallituksen muodostamishanke 1946”, Urho Kekkonen, päiväämätön. 21/12, UKA. 
330 Paasikiven pvk. 16.3.–24.3.1946. 
331 Rentola 1997, 68. 
332 Rautkallio 2015, 212. 
333 Scott Bevinille 12.1.1949. ”Finland: Annual report for 1948”. FO 473/15, TNA. 
334 Rentola 1997, 654; Apunen – Wolff, 321. 
335 ”Silinteristä” ja Eero A. Wuoresta ks. tarkemmin Apunen – Wolff, 315–326. 
336 Nevakivi, Jukka (1992): Linnasta linnaan. Eero A. Wuoren (1900–1966) poliittinen elämäkerta. 
Otava, Helsinki, 362; Suomi, Juhani (1992): Kriisien aika. Urho Kekkonen 1956–1962. Otava, 
Helsinki, 199; Kekkosen pvk. 11.1.1959. 
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salkusta. Muita paikkoja hänelle ei tarjottu.337 Kekkosen jälkeen oikeusminis-
teriö päätyi kommunistien käsiin, kun ministeriksi nimitettiin pääministerin 
veli Eino Pekkala.338 
 
Hallituksesta putoaminen keväällä 1946 ei katkaissut Kekkosen yhteydenpi-
toa brittien tai amerikkalaisten tiedusteluun, joskin se näyttää harventu-
neen.339 Kekkonen ei luonnollisestikaan ollut enää yhtä tärkeä kontakti kuin 
oli ministerinä ollut, mutta ei hän toisaalta jäänyt täysin paitsioon, kuten so-
tavuosina oli käynyt. Hän oli edelleen maalaisliiton johtavia hahmoja ja pysyi 
perillä Lontoon ja Washingtonin näkemyksistä. Esimerkiksi toukokuussa 1946 
Bosley tiesi kertoa Kekkoselle, että neuvostovastaisen mielialan kasvaessa 
Suomeen oltiin luomassa maanalaista neuvostovastaista järjestöä. Bosleyta it-
seään oli pyydetty liittymään siihen, mutta hän kertoi kieltäytyneensä. Kek-
konen kertoi tiedot eteenpäin presidentti Paasikivelle.340 Kesäkuussa 1946 Bos-
ley ja hänen vaimonsa lähettivät Kekkoselle postikortin lomamatkaltaan Nor-
jasta.341 

Todennäköisesti alkuvuodesta 1947 Bosley lähetti Kekkoselle lehdestä lei-
katun pilapiirroksen, jossa Valpon aseistetut etsivät piirittivät vaatimatonta 
hökkeliä. Kuvatekstissä kerrottiin, että ”Tohtori U. Kekkosen käyntiä Kai-
nuussa seurasivat Valpon valppaat silmät”. Bosley kirjoitti lehtileikkeen alle 
”Et tu, brute! Terveisiä Rovaniemellä olevalta Taulukauppiaalta!”342 

Kekkonen oli ilmeisesti päätynyt punaisen Valpon seurantaan. Pilapiirros 
näyttää liittyvän maalaisliittolaisen Kainuun Sanomien tammikuussa 1947 jul-
kaisemaan uutiseen. Sen mukaan Valpon virkamies olisi tivannut pidätyksen 
yhteydessä eräältä henkilöltä, tiesikö tämä Urho Kekkosen salaisesta radio-
asemasta Hinan maatilalla Vuolijoella Kainuussa. Uutinen levisi myös muihin 
kotimaan lehtiin ja jopa Tukholmaan asti.343 Samalla kerrottiin, kuinka Kekko-
nen oli kevään 1946 hallitustunnustelujen epäonnistuttua matkustanut vii-
koksi maatilalleen Hinaan ja puhunut menomatkalla maalaisliiton piiriko-
kouksessa Kajaanissa. Matkan jälkeen Valpo olisi pidättänyt useita henkilöitä 

 
337 Suomi 1988, 250–251. 
338 Beyer-Thoma, 138. 
339 Suomi 1988, 276. 
340 Suomi 1988, 264; Paasikiven pvk. 13.5.1946. 
341 Rex Bosleyn postikortti Urho Kekkoselle 10.6.1946. 1/5 kirjeenvaihtoa, UKA. Taulukauppiaan 
käyttö kirjeissä ei ollut vielä tässä vaiheessa vakiintunut, vaan Suomen Pankkiin lähetetyssä kortissa 
allekirjoituksena oli ”R.B.”. Kekkonen oli aloittanut Suomen Pankin johtokunnassa maaliskuun 
lopussa 1946. Nimitys oli ikään kuin korvaus siitä, että hänet oli jätetty Pekkalan hallituksen 
ulkopuolelle. Kekkonen istui johtokunnassa presidentiksi valintaansa, vuoteen 1956 asti. Kuusterä, 
Antti – Tarkka, Juha (2012): Suomen Pankki 200 vuotta. Nide II. Parlamentin pankki. Otava, Helsinki, 
93–96. 
342 Lehtileike, todennäköisesti vuodelta 1947. 1/5, UKA. 
343  US 25.1.1947; SSd 26.1.1947;   SSd 30.1.1947.  
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ja kysellyt, mitä Kekkonen oli tehnyt Kajaanissa.344 Valpo kiisti myöhemmin 
suorittaneensa tutkimuksia Kekkosen maatilalla väitetysti sijainneen salaisen 
radioaseman löytämiseksi.345 

Kekkonen oli ollut Valpon seurannassa jo sota-aikana ennen kuin laitos 
muuttui ”punaiseksi”. Silloin hänen puhelintaan kuunneltiin ja häntä kiellet-
tiin matkustamasta ulkomaille. Syynä oli ilmeisesti toiminta niin sanotun rau-
hanopposition piirissä ja yhteydenpito Yhdysvaltain ulkomaantieduste-
luun.346 

Britannian Helsingin-lähetystön laatimassa merkittävimpien suomalaisten 
luettelossa Kekkonen arvioitiin vuonna 1947 yhdeksi Suomen kyvykkäim-
mistä miehistä. Toisaalta britit katsoivat, että ivallinen huumori ja kyyninen 
esiintyminen olivat tehneet Kekkosesta ”epämukavan petitoverin” hänen po-
liittisille kumppaneilleen.347  

Useiden henkilöiden kohdalla mainittiin erikseen, kumpaan suurvaltab-
lokkiin he olivat kallellaan. Esimerkiksi Eljas Erkko luokiteltiin anglofiiliksi, 
mutta ei niin voimakkaasti sellaiseksi kuin vielä ennen sotia. Siitä huolimatta 
hänen arvioitiin olevan ”todennäköisesti aina oikealla puolella”. Kekkosen 
kohdalla suuntautumista ei osattu arvioida tai ainakaan sitä ei ollut kirjattu 
ylös.348 

2.9 KOETINKIVI IDÄSSÄ, LEIKINLASKUA LÄNNESSÄ 

Suursodan laineiden laantuessa voittajavaltojen välit alkoivat kiristyä. Stalin 
ryhtyi sitomaan Neuvostoliiton uutta etupiiriä tiukempaan liekaan yhteisillä 
sotilassopimuksilla. Taustalla oli pelko Saksan läntisten osien jälleenvarustau-
tumisesta ja hyökkäyksestä.  

Helmikuussa 1948 komennettiin Romanian ja Unkarin hallitusvaltuuskun-
nat Moskovaan allekirjoittamaan ystävyys- ja avunantosopimukset. Myös 
Suomi sai kutsun, eikä se tiennyt hyvää. Romanian ja Unkarin kohdalla kyse 
olikin enemmän sanelusta kuin neuvottelusta, mutta Paasikivi pelasi aikaa. 
Viivytystaktiikalleen hän sai tukea myös briteiltä, vaikka nämä pyrkivät muu-
ten pitämään matalaa profiilia.349 

Ajatus yhteisestä puolustusliitosta Neuvostoliiton kanssa ei sinänsä ollut 
uusi. Mannerheim ja hänen esikuntapäällikkönsä Erik Heinrichs olivat jo 

 
344 US 25.1.1947; SSd 26.1.1947. 
345  SSd 30.1.1947; Työkansan Sanomat 29.1.1947; Länsi-Savo 29.1.1947. 
346 Suomi 1986, 468–469; Rautkallio 1997, 97–98. 
347 ”Leading personalities in Finland 1947”. FO 473/15, TNA; Shepherd Bevinille 27.12.1946. 
”Internal political situation in Finland”. FO 473/15, TNA. 
348 ”Leading personalities” in Finland 1947”. FO 473/15, TNA. 
349 Rentola 2016, 159; Apunen – Wolff, 434; Majander 2004, 346. 
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Moskovan aseleponeuvottelujen jälkeen syksyllä 1944 ymmärtäneet, että kan-
sainvälisen tilanteen kriisiytyessä Suomi voisi päätyä samanlaiseen tilantee-
seen kuin syksyllä 1939. Silloin Neuvostoliitto pyrki turvaamaan etupiirinsä 
keinolla millä hyvänsä. Siksi suomalaisten kannattaisikin sopia itse Moskovan 
kanssa kaikesta sellaista, joka tapahtuisi kriisitilanteessa joka tapauksessa. 
Käytännössä kyse olisi siitä, että Suomi sitoutuisi estämään alueensa käyttä-
misen hyökkäystienä Neuvostoliittoon.350 

Keväällä 1948 nimitettiin Suomesta valtuuskunta neuvottelemaan ystä-
vyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksesta (YYA) Neuvostoliiton kanssa. De-
legaatioon kuuluivat pääministeri Mauno Pekkalan lisäksi Carl Enckell, Rein-
hold Svento, Yrjö Leino, Onni Peltonen, J. O. Söderhjelm ja Urho Kekkonen.351  

Valtuuskunnan jäseniä arvioinut Britannian Helsingin-lähettiläs Oswald 
Scott kuvaili raportissaan Kekkosta huippuälykkääksi. Ihmetystä tosin he-
rätti, miksi Kekkonen oli ylipäätään hyväksytty Moskovaan matkanneeseen 
valtuuskuntaan. Maalaisliitto kun oli vastustanut neuvotteluja.352 

Suomen sopimuksesta syntyi neuvottelujen tuloksena erilainen kuin mui-
den Itä-Euroopan maiden sopimuksista. Se ei ollut yleisluontoinen sotilasliitto 
vaan koski tilannetta, jossa Saksa tai sen liittolainen hyökkäisi Neuvostoliit-
toon Suomen alueen kautta. Tutkija Kimmo Rentola on osoittanut, että Suo-
men neuvottelutuloksen taustalla olivat Stalinin tiedustelutietä saamat tiedot 
Suomen asemasta ja tilannekuvasta sekä toisaalta kansainvälisen tilanteen 
muutos. Länsiblokki oli ryhtynyt tiivistämään rivejään Tšekkoslovakian hel-
mikuisen vallankaappauksen seurauksena. Avainroolissa valtuuskunnassa 
oli Kekkonen, joka tapasi Moskovassa neuvostotiedustelun yhteysmiehiään 
Jelisei Sinitsyniä ja Mihail Kotovia. Heidän kauttaan Kekkonen sai tiedot neu-
vostoliittolaisten neuvotteluvarasta ja viestitti suomalaisten näkökannat.353 

Jopa Yhdysvaltain ulkoministeriössä myönnettiin, että sopimus oli Suo-
melle onnistunut. Sen katsottiin takaavan Suomen itsenäisyyden ainakin tois-
taiseksi.354 

 
350 Apunen – Wolff, 445–446. 
351 Polvinen 1999, 456. 
352 Suomi 1988, 322; Tämän arvion Kekkonen otti vuosikymmeniä myöhemmin itselleen talteen, kun 
Foreign Officen arkistot 1970-luvun lopussa avautuivat ja Uusi Suomi uutisoi Scottin raportista. Ks. 
Kekkosen pvk. 12.2.1979. 
353 Rentola 2016, 167–168; Rentola 1997, 41–45; Rislakki 2010, 105; Suomi 1988, 339; 
Neuvotteluista myös Apunen – Wolff, 437–440. 
354 Rautkallio 2015, 173. 
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Heinäkuussa 1948 Mauno Pekkalan hallitus vaihtui K.-A. Fagerholmin sosi-
aalidemokraattiseen vähemmistöhallitukseen. Urho Kekkonen valittiin edus-
kunnan puhemieheksi, valtakunnan hierarkiassa toiseksi korkeimpaan vir-
kaan heti tasavallan presidentin jälkeen. Ilmeisesti taustalla oli maalaisliiton 
oikeistosiiven taktikointi, jolla Kekkonen pelattiin pois pääministeripelistä.355 
Puhemiehen roolissa Kekkonen johti parlamentaarisen valtuuskunnan mat-
kaa Lontooseen loka-marraskuussa 1948. Vierailun aikana hän tapasi useita 
brittivaikuttajia aina Winston Churchillista lähtien. Kekkonen yritti matkan 
jälkeen pitää yllä jonkinlaista henkilökohtaista kontaktia Churchilliin, mutta 
huonolla menestyksellä.356  

Lontoon-vierailun ohjelmaan kuului lounas pääministeri Clement Attleen 
ja rouva Violet Attleen luona. Lounaalle osallistui myös Rex Bosley, joka oli 
mukana matkalla tulkkina. Bosley on kertonut myöhemmin Maarit Tyrkön 
haastattelussa pilke silmäkulmassa, kuinka tulkkasi Kekkosen ja rouva Att-
leen lounaskeskustelua.357 

 
355 Suomi, Juhani (2010): Lohen sukua. Urho Kekkonen, poliitikko ja valtiomies. Otava, Helsinki, 
163–164. 
356 Ruotsila 2002, 224–225; Suomi 1988, 398. 
357 Bosley (haastattelu). MTA. 

Eduskunnan puhemies Urho Kekkonen parlamentaarisen valtuuskunnan vierailulla Britanniassa
vuonna 1948. Ohjelmassa tutustumista autoteollisuuteen. (Urho Kekkosen arkisto) 
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”Rouva Attlee sanoi minulle:  
– Kysykää tohtorilta [Kekkoselta], onko hän naimisissa.  
Ukko [Kekkonen] kysyi, mitä rouva haluaa tietää. Sanoin, että hän 
kysyi, oletko sinä naimisissa. 
– Sanopa, sinä tiedät yhtä hyvin kuin minä. 
Minä sanoin, että hän on naimisissa. Sitten rouva sanoi: 
– Jaha, onko tohtorilla yhtään lasta? 
Ukko sanoi, että mitä se rouva taas kysyi. Vastasin, että onko sinulla 
lapsia. 
– Kerropa, kyllä sinä tiedät. 
Minä laskin leikkiä ja sanoin, että hänellä on seitsemän lasta 
muistaakseni. Tai kuusi. Rouva Attlee sanoi: 
– Ahaa. Sanokaa tohtorille, että me sanomme Englannissa: ’he is a 
much married man’. 
No minä käänsin sen toisella tavalla. Marry-sanaa tietysti voidaan 
muunnella suomen kielelle ja kääntää johonkin toiseen tarkoitukseen. 
Ukko söi soppaa ja oli heittää koko lusikan menemään.” 
– Kuinka te käänsitte sen sitten? 
”Nainut helvetin paljon.”358 

 
Bosleyn ja Magillin kertomusten perusteella heitä yhdisti Kekkoseen ja Hilli-
lään poikamainen huumorintaju. Esimerkiksi erään illanvieton aikana Magill 
istui sohvalla puhumassa Kekkosen kanssa, kun Hillilä ryntäsi huoneeseen 
huutaen ovelta: ”Hei, mitäs Sihvo siellä sohvan alla tekee?” Tämän jälkeen 
sisäministeri Hillilä syöksyi Magillin mukaan kontalleen sohvan viereen ja 
pöyhi sen alustaa suureen ääneen touhottaessaan, että Puolustusvoimain ko-
mentajan pitää heti tulla pois.359  

Puolustusvoimain komentaja Aarne Sihvolla oli muun kenraalikunnan ta-
paan britteihin hyvät suhteet, jotka olivat peruja jo talvisodan ajalta. Sihvo oli 
silloin tutustunut Magilliin marsalkka Mannerheimin välityksellä. Siitä alkoi 
tiivis kanssakäyminen, joka jatkui koko välirauhan ajan.360 

 
358 Näin pitkän ajan jälkeen muisteltuna sitaatteja ei voi pitää sanatarkkoina, mutta yleisvaikutelman 
keskustelun luonteesta saa. Bosleyn mukaan Attlee kysyi jälkeenpäin, kuka Bosley oikeastaan oli, 
kun tämä osasi hyvin sekä suomea että englantia. Bosley kertoo vastanneensa, että ”one of your best 
men”. Bosley (haastattelu). MTA; Bosleyn toimiminen valtuuskunnan ja Kekkosen tulkkina vierailun 
aikana kerrottiin myös lehdistössä. Helsingin Sanomissa Bosleyn tosin kerrottiin olevan ”Suomen 
Lontoon-lähetystön nuorempi lähetystösihteeri”. Samassa jutussa mainittiin lounas pääministeri 
Attleen luona. HS 3.11.1948; Valtuuskunnan palattua Suomeen Kekkonen kertoi, että tulkkina 
toiminut Bosley oli tärkein tekijä matkan onnistumisessa. HS 11.6.1953. 
359 Magill, 180. 
360 Magill, 150; Saarikoski, Vesa (1998): Elon mainingit. Jääkärikenraali Aarne Sihvo 1889–1963. 
WSOY, Helsinki, 342. Magillin lisäksi toinen tärkeä kontakti oli Britannian ilmailuasiamies majuri 
Carlow. 
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Paljon myöhemmin, kesällä 1965, Bosley muisteli Kekkoselle samankal-
taista tapahtumaa. Bosleyn mukaan Hillilä olisi tullut humalassa sisään brit-
tien asuntoon heidän syödessään aamiaista, kumarrellut pöytien ja sänkyjen 
alle sekä tutkinut komeroita ja kysellyt ”missä Sihvo?” Sen jälkeen Hillilä oli 
muuta sanomatta poistunut asunnosta. Britit kysyivät ihmeissään, kuka mies 
oli. Magill vastasi, että tämä oli Suomen sisäministeri.361 ”Kyllä Kallella [Hil-
lilä] oli päähänpistoja”, Kekkonen merkitsi päiväkirjaansa.362 

Eräällä kerralla Bosley oli tilannut tumman tekoparran Hannes Kuokkasen 
tunnetusta peruukkiliikkeestä. Vuonna 1926 Helsinkiin muuttanut Kuokka-
nen vastasi Suomen Kansallisteatterin peruukeista, viiksistä ja maskeerauk-
sesta. Mitat otettuaan hän tiedusteli Bosleylta, mihin osoitteeseen valmiin te-
koparran voisi lähettää. Bosley on kertonut vastanneensa, että ”salaisen pal-
velun eversti Magillille”. Magill ei tästä ilahtunut vaan oli ”saakelin vihai-
nen”. Tekoparrasta tuli Bosleyn mukaan brittien ja suomalaisten keskuudessa 
kiertävä vitsi. Parta annettiin aina eteenpäin. Kun Kekkonen toimi eduskun-
nan puhemiehenä 1940-luvun lopussa, Bosley istui täysistuntosalin diplo-
maattiaitiossa parran kanssa hauskuuttaakseen tätä.363  

Partatarina saa jonkinasteista vahvistusta Panu Rajalan ja Hannu Rautkal-
lion tutkimuksesta. Siinä kerrotaan, että Bosleylla olisi ollut tapana kierrellä 
ympäri Suomea naamioituneena peruukein ja tekoparroin.364  

Omintakeisesta huumorista kertoo myös Kekkosen kirjeenvaihdon jou-
kossa säilynyt lehtileike vuodelta 1951. Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajan 
jutussa kerrotaan 27-vuotiaan amerikkalaisen miehen joutuneen kolmen nuo-
ren naisen raiskaamaksi. Kalpea mies oli jutun mukaan raahautunut aamu-
yöllä ilman vaatteita poliisiasemalle ja kertonut, kuinka kolme naista oli perä-
jälkeen raiskannut hänet veitsellä uhaten. Lehtileikkeen alle Bosley on kirjoit-
tanut ”Herra Pääministeri, Tässä on vielä yksi helmi kokoelmallesi.” Allekir-
joituksena oli ”Taulukauppias”.365  

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomissa 17. syyskuuta 1951. Erikoinen uu-
tinen on kenties kiinnittänyt Bosleyn huomion, sillä sen vieressä on julkaistu 

 
361 Tapahtumista oli kulunut niin paljon aikaa, ettei muistikuvia voi pitää täysin luotettavina. Kyseessä 
saattoi olla yksi ja sama tapahtuma, mutta Sihvon etsintä saattoi myös olla yleisempi vitsi. 
Päiväkirjamerkinnän mukaan muisto olisi syksyltä 1944. Jos vuosi on oikein, tarina lienee Magillilta 
kuultu, sillä Bosley tuli Suomeen vasta keväällä 1945. Hillilä oli sisäministerinä huhtikuuhun 1945 
saakka. Kekkosen pvk., merkintä 30.6.1965 kohdalla. 
362 Kekkosen pvk., merkintä 30.6.1965 kohdalla. 
363 Kekkonen oli eduskunnan puhemiehenä 22.7.1948–21.5.1950. Bosley (haastattelu). MTA; 
Hannes Kuokkasen peruukkiliikkeen historiasta ks. 
<https://www.kuokkasenperuukkiliike.fi/yhteystiedot-ja-historia/> (Viitattu 20.3.2020). 
364 Valitettavasti Rautkallio ja Rajala eivät mainitse tiedon lähdettä. Rajala – Rautkallio, 273. 
365 Lehtileike ”Tässä ollaan – pannaan toimeksi”, päivätty 19.9.1951. 1/9 kirjeenvaihtoa, UKA. 
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näkyvästi Länsi-Saksan liittokansleri Konrad Adenauerin United Pressille an-
tama haastattelu. Siinä käsiteltiin Länsi-Saksan jälleenvarustautumista ja osal-
listumista lännen puolustusvalmisteluihin.366 

Henkilökemian lisäksi oman leimansa ystävyyteen löi Bosleyn mukaan so-
danjälkeinen vaaran vuosien tunnelma. 

”Kävelin Ukon [Kekkonen] takana Korkeavuorenkadulla ja huomasin, 
että Ukko kävelee edessä. Hänellä oli musta hattu ja sadetakki. Hän 
pysähtyi katsomaan näyteikkunaa, minä menin ohitse ja hän sanoi, 
että ’kuulkaa herra, jos vielä kyttäätte minua, niin kutsun poliisin’. – – 
Ei kukaan uskoisi. Se oli kaikki niin lapsellista. Se on se juttu, että 
Ukko on niin kamalan lapsellinen ja niin minäkin olen. On niin hauska 
rentoutua sillä tavalla ja laskea leikkiä. Se ei tee pahaa kenellekään. – – 
Ei se voi tapahtua muualla kuin Suomessa eikä nykyään voi sellaista 
tapahtua. Se oli silloin, kun me olimme nuoria ja hulluja ja odotimme, 
että maailmanloppu tulee pian.”367 
  – Rex Bosley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
366 HS 17.9.1951. 
367 Bosley (haastattelu). MTA. 
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3 LÄNSI 

Urho Kekkonen nousee ensin pääministeriksi ja myöhemmin 
presidentiksi. Lännessä hän herättää epäilyksiä. Kekkosen luottomies 
Kustaa Vilkuna joutuu selvittämään lännen vakoilua Suomessa ja 
solmii samalla yhteydet CIA:n korkeisiin edustajiin. 

 
 
 

3.1 PÄÄMINISTERI KEKKONEN 

1950-luvun alkupuoliskon on kuvattu olleen mahdollisesti Suomen historian 
vainoharhaisin ajanjakso, jolloin mieliä hallitsivat epäluulo, vakoilu ja kaiken 
tulkinta pahimmin päin. SKP valvoi vahvasti omaa valtapiiriään ja yritti va-
koilla SDP:tä, kun samalla SDP:n tiedustelu, oikeiston vastaavat organisaatiot, 
suojelupoliisi ja sotilastiedustelu tarkkailivat kotimaisia kommunisteja ja 
Neuvostoliittoa. 50-lukua leimasi myös kova sisäpoliittinen valtataistelu, joka 
oli alkanut jo sodan jälkeen, eikä osoittanut laantumisen merkkejä.368 

Vuosikymmenen edetessä kommunistien vallankaappauksen uhka alkoi 
kuitenkin jo väistyä. Sisäpolitiikassa ryhdyttiin hakemaan asemia vuoden 
1956 presidentinvaaleihin. Tässä kamppailussa niin amerikkalaisten kuin brit-
tienkin sympatiat olivat K.-A. Fagerholmin ja SDP:n puolella. Johtavat länsi-
vallat näkivät, että Kekkonen ja maalaisliitto olivat Moskovan suosikkeja. 
Tämä oli omiaan ruokkimaan Kekkoseen kohdistuneita epäluuloja. Toisaalta 
Kekkosen katsottiin olevan taitava käsittelemään sekä neuvostoliittolaisia että 
suomalaisia kommunisteja.369 

Helmikuussa 1950 Britannian sotilasasiamies James H. Magill raportoi 
Lontooseen nauttineensa illallista erään presidenttiehdokkaan, pankinjohta-
jan ja eläkejohtajan kanssa. Tapaamisen koodinimeksi oli annettu operaatio 
”Old gang” (suom. ”Vanha jengi”).  Henkilöiden nimiä ei raportissa mainittu, 
mutta ne ovat pääteltävissä. ”Pankinjohtaja” lienee ollut Suomen Pankin pää-
johtaja Sakari Tuomioja, ”eläkejohtaja” Kansaneläkelaitoksen johtaja Kaarlo 
Hillilä ja ”presidenttiehdokas” eduskunnan puhemies Urho Kekkonen. Yksi 
kohta raportista on edelleen salattu; kenties siinä mainittiin Secret Intelligence 

 
368 Rentola 1997, 183. 
369 Suomi 1990, 68; “Leading personalities in Finland 1954”. FO 473/15, TNA; Andrew Noble 
Lontooseen Edenille 7.1.1954. FO 473/13, TNA. 
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Servicen Rex Bosley. Tapaamisen sisällöstä ei ole tarkempia tietoja. Operaa-
tion nimi kertoo Magillin huumorintajusta, jota hän viljeli myös sotilastiedus-
telun raporteissa. Samana iltana kaksi brittiläistä apulaissotilasasiamiestä ja 
yksi lähetystösihteeri olivat viihdyttäneet 18:aa suomalaista upseeria. Magil-
lin raportissa se oli operaatio ”Polter abend” (suom. ”Polttarit”).370 
 
Vuosi 1950 oli yksi Kekkosen poliittisen uran käännekohdista. Hän lähti maa-
laisliiton ehdokkaana haastamaan istuvaa presidenttiä J. K. Paasikiveä alku-
vuoden presidentinvaaliin. Työ ei ollut helppo, sillä Kekkonen herätti ristirii-
toja jopa omassa puolueessaan eikä häneen luotettu oikeistopiireissä. Presi-
dentinvaalin alla Britannian lähettiläs Oswald Scott arvioi, että Kekkonen tar-
vitsisi kansandemokraattien äänet pärjätäkseen Paasikiveä vastaan. Scottin 
tietojen mukaan maalaisliitto tosin harkitsi jopa tuen vetämistä pois Kekko-
selta, koska kommunistien kanssa flirttailu oli rokottanut puolueen asemaa.371 

Kekkosen kannalta vaali päättyi pettymykseen, sillä Paasikivi valittiin toi-
selle kaudelle selvin lukemin jo ensimmäisellä kierroksella. Istuva presidentti 
sai taakseen 171 valitsijamiestä, SKDL:n Mauno Pekkala 67 ja Kekkonen 62. 
Presidentinvaalin myötä pantiin myös hallitus vaihtoon. Taustalla vaikuttivat 
Fagerholmin vähemmistöhallituksen kohtaamat ulkopoliittiset vaikeudet. 
Esimerkiksi kauppaneuvottelut Moskovassa olivat jumiutuneet paikoilleen.372 

Suurimman eduskuntapuolueen edustajana Kekkonen, silloinen eduskun-
nan puhemies, suostui uuden hallituksen muodostajaksi. Paasikivelle hän to-
sin ilmaisi sen tapahtuneen vastentahtoisesti. SDP ei suostunut lähtemään 
mukaan Kekkosen johtamaan hallitukseen kommunistien kanssa, joten lop-
putuloksena oli maalaisliittovetoinen keskustavähemmistöhallitus. Maalis-
kuun 17. päivänä Kekkonen nousi ensimmäistä kertaa pääministeriksi.373 

Britannian lähettiläs Oswald Scott kuvaili tuoretta pääministeriä ”ovelaksi 
mutta epäviisaaksi ja periaatteettomaksi”, vaikka kommunistit oli lopulta jä-
tetty hallituksen ulkopuolelle.374  

Kun kommunistit jätettiin vuonna 1951 pois myös Kekkosen toisesta ja kol-
mannesta hallituksesta, laski Britannian uusi lähettiläs Andrew Noble sen 
puhtaasti sosiaalidemokraattien ansioksi. Lontooseen raportoitiin, että Kek-
konen olisi saattanut ottaa kansandemokraatit mukaan molemmilla kerroilla, 
elleivät sosiaalidemokraatit olisi kieltäytyneet yhteistyöstä heidän kanssaan. 
Noble kiinnitti huomiota myös siihen, kuinka Neuvostoliiton radio ja lehdistö 

 
370 ”MA’s Activities – February 1950”, Liite A, 7.3.1950. WO 106/6048, TNA. 
371 Oswald Scott Lontooseen McNeilille 7.12.1949. FO 473/15, TNA; Oswald Scott Lontooseen 
McNeilille 9.1.1950. FO 473/13, TNA. 
372 Hallituksen muodostamisesta ks. Suomi 2010, 175–177. 
373 Polvinen 2003, 73–81. 
374 Oswald Scott Lontooseen Bevinille 12.1.1951. FO 473/13, TNA. 
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hyökkäsivät jatkuvasti sosiaalidemokraatteja ja muita ”sodanlietsojia” vas-
taan mutta Kekkosta ja maalaisliittoa kohdeltiin kuin silkkihansikkain.375 

Pääministerinä Kekkosta verrattiin edeltäjäänsä Fagerholmiin, jota pidet-
tiin huomattavasti suositumpana. Britit näkivät Kekkosen taitavana poliitik-
kona mutta eivät valtiomiehenä. Toisaalta häntä ei pidetty kommunistien 
myötäjuoksijana, vaikka hän olikin valmis työskentelemään heidän kanssaan 
– ja kommunistit Kekkosen kanssa.376 Briteillä oli Kekkosesta joka tapauksessa 
myönteisempi käsitys kuin amerikkalaisilla.377 

Amerikkalaisten kuva Kekkosesta näyttää ennen pääministerikautta muo-
dostuneen toisen käden lähteiden perusteella, eikä se kuva ollut mairitteleva. 
Kekkosta pidettiin kommunistien myötäilijänä. Hänen hallituksestaan arvel-
tiin, ettei se kovin määrätietoisesti vastustaisi kommunistien soluttautumista. 
Tavattuaan tuoreen pääministerin maaliskuussa 1950 lähettiläs John M. Cabot 
joutui myöntämään, että Kekkonen oli osoittanut enemmän luonnetta kuin 
amerikkalainen oli osannut odottaa. Myös hänen edeltäjänsä Avra M. Warren 
oli pari vuotta aiemmin hämmästynyt, kun henkilökohtaisesti tavattaessa 
Kekkosen puheet eivät vastanneetkaan tämän mainetta.378 
 
Kekkosen suhteet Britannian ulkomaantiedusteluun tiivistyivät hänen nous-
tuaan pääministeriksi. Rex Bosley toimitti Kekkoselle säännöllisesti kokoo-
muksen lauantaikirjeitä. Niissä välitettiin viikoittain erinäisiä havaintoja Suo-
mesta ja maailmalta, joista oli usein jo kerrottu lehdissä. Tarkoituksena oli, että 
lukija piti kirjeen itse hallussaan mutta saattoi suullisesti käyttää siinä olleita 
tietoja. Lauantaikirjeitä jaettiin kokoomuksen puoluehallitukselle, kansan-
edustajille, toiminnanjohtajille, matkasihteereille, järjestöjohtajille, nuoriso- ja 
naisjärjestölle sekä keskustoimistojen sihteereille. Jakelulistalla olivat myös 
amerikkalaiset ja nähtävästi brititkin. Kirjeet oli merkitty ”ehdottomasti luot-
tamuksellisiksi”.379 

 
375 Andrew Noble Lontooseen Edenille 17.3.1952. FO 473/13, TNA. 
376 Kellas Lontooseen Youngerille 22.3.1950. ”Political situation in Finland”. FO 473/15, TNA. 
377 Suomi 1990, 197. 
378 Cabot Washingtoniin 23.3.1950. Foreign Relations of the United States, 1950, Central and Eastern 
Europe; The Soviet Union, Volume IV. Toim. Slany, William Z. – Sampson, Charles S. – Churchill, 
Rogers P. United States Government Printing Office, Washington, 1980, 579–581; Warren 
Washingtoniin 11.6.1948. Foreign Relations of the United States, 1948, Eastern Europe; The Soviet 
Union, Volume IV. Toim. Churchill, Rogers P. – Slany, William Z. – Fine, Herbert A. United States 
Government Printing Office, Washington, 1974, 783–784. 
379 Politiikka, 21/86, UKA; Lauantaikirjeistä ks. Lohi, Tuomas (2003): ”Totu sitä sallimahan, mik’ ei 
parkuen parane”. Suomen johtavan sanomalehdistön suhtautuminen Urho Kekkoseen 1944–1956. 
Väitöskirja, Oulun yliopisto, 19; Vesikansa, 60; Asiakirja 4642, Juhani Suomen kokoelma, TPA; 
Suomi 1990, 197–198. 
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Lauantaikirjeissä käsiteltiin runsaasti kommunistien edesottamuksia, 
mutta myös populaarimpia aiheita. Kun Kekkosen ja uutistoimisto AP:n kir-
jeenvaihtajan Anne-Marie Snellmanin suhde nousi esille yhteisen Rooman-
matkan myötä, kerrottiin lauantaikirjeessä seuraavanlainen kasku: 

”Matkan tarkoitus lienee ollut virkistäytyminen ilman politiikkaa. 
Ruotsinmaalaisissa lehdissä on pääministerin matkaseura – rouva 
Ann-Mari Snellman [sic], amerikkalaisen uutistoimiston täkäläinen 
edustaja – herättänyt ihmettelyä. Onkin kysytty, kuinka se on 
mahdollista? Tällöin on kuitenkin huomautettu: Asetus valuutan 
maastaviennistä sallii nykyisin Snellmannienkin viennin. Todellakin, 
asetus sallii siis viis-tuhantisen viennin; kun vielä taannoin ei saanut 
viedä edes tuhatlappusta suurempaa seteliä.”380 

 
Bosley ei vienyt ainakaan kaikkia lauantaikirjeitä pääministerille henkilökoh-
taisesti, vaan käytti välikätenä yhteistä tuttavaa, joka saattoi olla vaikkapa 
Kaarlo Hillilä. Erään toimituksen yhteyteen Bosley kirjoitti myös saatetekstin: 

”Viitsitkö toimittaa Urholle. Muistanet, että lupasin järjestää näitä 
juttuja hänelle. 
Taulukauppias”381 

 
Pääministerinä Kekkonen pyrki elvyttämään välejä Moskovaan. Hän oli yrit-
tänyt saada kommunisteja hallitukseen, pyysi lehdistöä pidättäytymään Neu-
vostoliiton arvostelusta, allekirjoitti Rauhanpuolustajien vetoomuksen ato-
miaseen kieltämiseksi ja osallistui rauhankokoukseen. Hallitus järjesti vas-
taanoton YYA-sopimuksen kunniaksi, lämmitteli välejä Suomi–Neuvosto-
liitto-seuraan ja armahti Kemin kapinasta tuomittuja kommunisteja. Pari en-
tistä sotavankiakin luovutettiin Neuvostoliittoon.382 

Ero edeltäneeseen Fagerholmin hallitukseen oli niin ilmeinen, että brititkin 
panivat sen merkille. Sotilasasiamies Magill arvioi raportissaan keväällä 1950, 
ettei Kekkosen hallitus kestäisi Neuvostoliiton painostusta lainkaan yhtä hy-
vin kuin Fagerholmin hallitus.383 

Työ tuotti kuitenkin tulosta. Kekkonen alkoi näihin aikoihin päästä Mos-
kovan suosioon, olihan hän myös ”hoitanut” sotasyyllisyysjutun. Vielä ke-
väällä 1946 se oli laskettu synniksi.384  

 
380 Lohi, 197; Politiikka, 21/86, UKA. 
381 Bosleyn saateteksti, UKA 21/86. 
382 Rentola 1997, 131–132; Rislakki 2010, 121. 
383 ”Monthly Intelligence Summary for April 1950”, 10.5.1950, J.H. Magill. WO 106/6048, TNA. 
384 Rentola 1997, 131–132; Rislakki 2010, 121. 
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Idänsuhteisiin kytkeytyi myös uusi kauppasopimus, jota lähti huhtikuussa 
1950 Moskovaan neuvottelemaan ministeri Sakari Tuomiojan johtama val-
tuuskunta. Kansandemokraattienkin edustus otettiin mukaan. Toisin kuin Fa-
gerholmin hallituksen aikana, nyt asia eteni. Moskovassa oli pian valmistu-
massa peräti kaksi sopimusta. Vuoden 1950 tavaranvaihtosopimuksen lisäksi 
Neuvostoliiton puolelta ehdotettiin pitkäaikaisempaa viiden vuoden runko-
sopimusta. Tuomioja raportoi neuvottelujen kulusta Kekkoselle. Hän myös 
kehotti tunnustelemaan, voisiko Kekkonen itsekin matkustaa Moskovaan. So-
piva ajankohta olisi sopimuksen allekirjoitustilaisuus.385 

Suomen ja Neuvostoliiton sodanjälkeinen kauppa oli yksinkertaistettuna 
kahdenvälistä tavaranvaihtoa, jota tasapainotettiin yksittäisten sopimusten 
tasolla. Kun Suomi sai maksettua sotakorvaukset, Neuvostoliitto jatkoi metal-
liteollisuuden sotakorvaustuotannon tilaamista normaalin kaupan puitteissa. 
Viisivuotisista idänkaupan runkosopimuksista tuli sittemmin vakiintunut 
käytäntö, joka jatkui 1990-luvun taitteeseen saakka.386 

Lounastaessaan Neuvostoliiton lähettilään Grigori Savonenkovin kanssa 
toukokuun puolivälissä Kekkonen ilmaisi halunsa matkustaa Moskovaan 
kauppasopimusta allekirjoittamaan. Savonenkov raportoi asiasta kotimaa-
hansa, josta Stalinin luvalla Kekkoselle järjestyikin kutsu. Ulkoministeri And-
rei Vyšinski katsoi, että vierailu voisi auttaa Kekkosen hallitusta taistelussa 
sosiaalidemokraatteja ja kokoomusta vastaan.387  

Presidentti Paasikivelle Kekkonen esitteli asian niin päin, että Savonenkov 
oli tunnustellut hänen aikomuksiaan lähteä Moskovaan. Paasikivi piti par-
haana, että Kekkonen pysyisi kotimaassa. Ei voinut tietää, mitä neuvostoliit-
tolaiset ottaisivat vierailun aikana esille. Siksi ei tullut tehdä ainakaan aloitetta 
matkasta. Paasikivi kuitenkin lisäsi, että jos aloite tulisi neuvostoliittolaisilta, 
ei Kekkosen olisi soveliasta kieltäytyä. Kekkonen piti oman aktiivisen roolinsa 
visusti salassa vanhalta presidentiltä.388 

Varsinainen kutsu tuli Savonenkovilta vain päivää ennen lähtöä. Tämä on 
herättänyt jo aiemmin spekulaatioita Kekkosen omasta roolista kutsun järjes-
tämisessä, mutta vahvistus asialle saatiin vasta venäläisten arkistojen avau-
duttua.389 

 
385 Rentola 1997, 137; Suomi 1990, 61. 
386 Idänkaupan muotoutumisesta tarkemmin ks. Paavonen 1998, 158–167; Hirvensalo, Inkeri – 
Sutela, Pekka (2017): Rahat pois bolševikeilta. Suomen kauppa Neuvostoliiton kanssa. Siltala, 
Helsinki, 109–111. 
387 Polvinen 2003, 87; Rentola 1997, 137. 
388 Polvinen 2003, 87; Rentola 1997, 138. 
389 Hannu Rautkallio arvioi jo vuonna 1990, että Kekkosen lähtö Moskovaan yhden päivän 
varoitusajalla oli liian hyvä manööveri ollakseen vain spontaanisti hoidettu. Rautkallion mukaan 
ainakin neuvostoliittolaisten täytyi valmistella Kekkosen lähtöä yhtä päivää kauemmin. Kekkosen 
aloitteellisuus ei näytä olleen Juhani Suomenkaan tiedossa vuonna 1990 ilmestyneessä 
elämäkertasarjan osassa. Rautkallio 1990, 162–163; Suomi 1990, 61–62. 
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Moskovassa Kekkosta kohdeltiin juhlallisesti kuin valtionpäämiestä. Hän 
pääsi tapaamaan yksin jopa Stalinia, mikä oli suomalaiselle ennakkotapaus. 
Miehet keskustelivat tulevasta kauppavaihdon runkosopimuksesta. Samalla 
Kekkonen otti esille kysymyksen Neuvostoliitossa yhä pidettävistä suomalai-
sista sotavangeista.390 

Kauppasopimuksen allekirjoitusseremonioiden jälkeen pidettiin Krem-
lissä suuret illalliset, joihin osallistui Neuvostoliiton korkein johto Stalinia 
myöten. Stalin kehotti suomalaisia kehittämään terästeollisuutta, koska ilman 
terästä ei voisi maata puolustaa. ”Jos sota syttyy, rajat sulkeutuvat.” Ajatus ei 
ollut tuulesta temmattu. Suomalaiset eivät sitä tienneet, mutta generalissimus 
oli jo antanut Pohjois-Korean Kim Il Sungille luvan hyökätä eteläisen naapu-
rinsa kimppuun. Korean sota alkoi vain parin viikon sisällä.391  

Kimmo Rentola on arvioinut, että juuri Korean sodan lähestyminen muutti 
ratkaisevasti neuvostojohdon Suomen-politiikkaa keväällä 1950. Siihen liittyi 
myös kauppasopimuksen solmiminen. Keskeneräiset asiat piti hoitaa kun-
toon ennen kuin myrsky puhkeaisi.392 

Kekkosen yllättävä Moskovan-matka aiheutti spekulaatioita myös länti-
sissä lähetystöissä. Lännen edustajat yrittivät selvittää vierailun todellisia 
taustasyitä suomalaisilta – huonolla menestyksellä. Ihmetystä aiheutti myös 
Kekkosen saama poikkeuksellisen juhlallinen kohtelu. Pelkät kauppasopi-
mukset – kaikessa mittavuudessaan – eivät riittäneet selitykseksi.393 

Matkan jälkeen tiedot Kekkosen tapaamisista ja keskusteluista Mosko-
vassa vuodettiin amerikkalaisille. Hannu Rautkallio on arvellut vuotajan ol-
leen todennäköisesti Kekkosen naisystävä Anne-Marie Snellman, mikä voi 
hyvin pitää paikkansa.394 Tiedot kerrottiin epäilemättä Kekkosen suostumuk-
sella. Ilmeisesti amerikkalaisille ei kuitenkaan kerrottu, että Kekkonen oli itse 
tehnyt aloitteen matkasta. 

Tarkemmat tiedot Moskovan-matkan keskusteluista päätyivät myös Bri-
tannian lähetystöön. Brittien laatimassa raportissa todetaan, että todisteiden 
valossa matkalla ei keskusteltu muusta kuin Suomen ja Neuvostoliiton väli-
sestä kaupasta sekä mahdollisesti ”sotarikollisten” luovuttamisesta. Tiedot 
ovat periaatteessa voineet olla peräisin amerikkalaisilta. Raportissa kuitenkin 
mainitaan ”yleensä hyvin informoidun lähteen kertoneen yksityisesti lähetys-
tölle”, että pääministeri Kekkonen oli itse tehnyt aloitteen vierailusta.395  

 
390 Rentola 1997, 138–139. 
391 Sama, 130, 140. 
392 Sama, 140; Tulkinnan vahvistaa myös Polvinen 2003, 89. 
393 Salasähkeet Helsingistä Lontooseen 7.6.1950 ja Moskovasta Lontooseen 14.6.1950. FO 
371/86454, TNA; R.G.A. Etherington-Smithin muistio, 15.6.1950. FO 371/86454, TNA; D. Kelly 
Moskovasta Lontooseen 20.6.1950. FO 371/86454, TNA. 
394 Rautkallio 1990, 166–167. 
395 ”Fenno-Soviet commercial relations”, A.R.H. Kellas, 21.6.1950. FO 473/15, TNA. 
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Varmaa tietoa lähteen henkilöllisyydestä ei ole. Yksinkertaisin selitys olisi, 
että tieto oli peräisin Kekkoselta itseltään, joka oli kertonut sen Bosleylle tai 
Magillille.396 Suomessa asia ei arkaluonteisuutensa vuoksi voinut olla kovin 
monen tiedossa. Huhuja tuskin olisi viestitty Lontooseen tällä tavoin. Rapor-
tin muotoilu viittaa tiedustelupalvelun kautta saatuun tietoon. Vuodon motii-
vikin näyttää selvältä. Briteille osoitettiin, ettei matkassa ollut kyse Neuvosto-
liiton operaatiosta, johon Kekkonen vedettiin mukaan tai jolla haluttiin koros-
taa tämän asemaa. Aloite oli ollut omissa käsissä.  

Kekkonen näyttääkin omaksuneen jo ensimmäisen pääministerikautensa 
alussa käytännön, jota hyödynsi myöhemmin urallaan. Neuvostojohtajien 
kanssa käydyistä keskusteluista raportoitiin tiedustelupalveluiden salaisia 
kanavia pitkin läntisiin pääkaupunkeihin. Tarkoitus oli pitää länsivallat infor-
moituna siitä, mitä Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa tapahtui. Näin vältyt-
tiin turhilta spekulaatioilta ja väärinkäsityksiltä.  

Saamiensa tietojen valossa britit arvioivat, että allekirjoittamalla kauppa-
sopimuksen Kekkosen kanssa neuvostoliittolaiset eivät olleet saavuttaneet 
valtapoliittisesti juuri mitään. Seremonialla ainoastaan alleviivattiin epäluot-
tamusta Fagerholmiin ja sosiaalidemokraatteihin. Kääntäen se tarkoitti Kek-
kosen hallituksen onnistuneen nousemaan Kremlin suosioon. Erityisesti tämä 
kiinnitti huomiota. Neuvostoliitto oli valmis suosimaan porvareita länsimie-
listen sosiaalidemokraattien kustannuksella. Mahdolliseksi syyksi britit ar-
vioivat Kekkosen hallituksen näkyvät toimet idänsuhteiden elvyttämiseksi.397 

Samaisessa raportissa pääministeri Kekkosen arvioitiin olevan monitulkin-
tainen persoona. Hän oli valmiimpi ”käsittelemään paholaista” kuin muut 
suomalaiset poliitikot mutta ei ollut missään nimessä kommunisti. Kekkosen 
katsottiin olevan huomattavasti omaa puoluettaan maalaisliittoa myötämieli-
sempi Moskovalle, puhumattakaan hänen johtamastaan porvarihallituksesta. 
Kauppasopimuksen avulla Kekkonen oli saanut niskalenkin sosiaalidemo-
kraateista, jotka tulisivat vastaisuudessakin olemaan Moskovan epäsuosiossa. 
Britit arvioivat, että neuvostojohto saattoi odottaa Kekkosen nostavan kom-
munistit hallitukseen jossain vaiheessa.398 

 
396 Magill poistui Suomesta vasta syyskuussa 1950. James H. Magill, Diplomaattikortisto, UMA; 
Britannian Helsingin-sotilasasiamiehen kesäkuun 1950 raportin oli kuitenkin lähettänyt jo Magillin 
sijainen. Raportissa ei mainittu tietoja kutsun taustasta, joten todennäköisesti tieto kulki Bosleyn 
kautta. 
397 ”Fenno-Soviet commercial relations”, A.R.H. Kellas, 21.6.1950. FO 473/15, TNA; Kirje Lontoosta 
Helsinkiin 3.7.1950. FO 371/86454, TNA; Kauppasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä 
ulkoministeri Åke Gartz oli vakuuttanut briteille, että huhuista huolimatta Suomi ei ollut tehnyt 
poliittisia sitoumuksia Neuvostoliiton kanssa, eikä Neuvostoliiton puolelta ollut Moskovassa edes 
nostettu esille poliittisia kysymyksiä. ”Finland: Annual review for 1950”, Scott Bevinille 12.1.1951. 
FO 473/15, TNA. 
398 ”Fenno-Soviet commercial relations”, A.R.H. Kellas, 21.6.1950. FO 473/15, TNA. 
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Amerikkalaiset katsoivat, että Kekkosen Moskovassa saamat huomion-
osoitukset oli tarkoitettu pönkittämään tämän asemaa eduskunnassa ja maa-
laisliiton piirissä. Neuvostoliittolaiset halusivat saada Kekkosen näyttämään 
mieheltä, joka takasi kauppasopimuksen ja suomalaiselle teollisuudelle kes-
keytymätöntä työtä viideksi vuodeksi.399 

3.2 LÄNNEN SILMÄTIKKUNA 

Joulukuun alku oli vuonna 1952 Helsingissä luminen ja kylmä. 82-vuotiaan 
presidentti J.K. Paasikiven ikä alkoi jo painaa. Aiemmin syksyllä oli keskus-
teltu, jaksaisiko presidentti vierailla Tukholmassa kuningas Kustaa VI Adolfin 
70-vuotispäivillä. Kotimaisia edustustilaisuuksia oli kevennetty ja karsittu. 
Esimerkiksi tuhansia kädenpuristuksia vaativa itsenäisyyspäivän vastaanotto 
oli päätetty jättää väliin.400 

Itsenäisyyspäivän aattona Paasikivi käveli valtioneuvoston istunnosta 
kohti Presidentinlinnaa, kun äkillinen pahoinvointi iski keskellä katua. Lää-
kärit arvioivat syyksi sydänkohtauksen. Presidentti määrättiin täydelliseen le-
poon, ja virkatehtävät siirrettiin pääministeri Urho Kekkoselle.401 

Brittien luottamus Paasikiven poliittiseen linjaan oli heikentynyt 1950-lu-
vun alkuvuosina. Sydänkohtauksen jälkeen lähettiläs Andrew Noble arvioi, 
että presidentti saattaisi kuolla minä päivänä hyvänsä eikä luultavasti muu-
tenkaan pystyisi toimimaan virassa kautensa loppuun saakka.402 Noble oli tul-
lut Suomeen Oswald Scottin seuraajaksi alkukesästä 1951.403  

Sairastuminen kiihdytti spekulaatioita Paasikiven seuraajasta. Kekkosen 
nousua presidentiksi pidettiin todennäköisimpänä, lähes varmana. Hänen ar-
veltiin olevan myös neuvostoliittolaisten silmissä hyväksyttävin. Brittien nä-
kökulmasta se oli ”käsittämätön mutta merkittävä tekijä” Suomen seuraavan 
presidentin valinnassa.404  

Kekkosen tähti alkoi nousta brittien silmissä pääministerikaudella 1950-lu-
vun alkupuoliskolla. Paasikiven pelättiin olevan liian vanha ja väsynyt pitä-
mään puoliaan kommunisteja vastaan, kun taas nuorempi ja dynaamisempi 
Kekkonen näytti luotettavammalta.405  

 
399 Ylitalo, Raymond J. (1979): Vaaran vuosilta 50-luvulle. Muistelmia ja dokumentteja vuosilta 1948–
1950. Otava, Helsinki, 331. 
400 Polvinen 2003, 152–153. 
401 Sama, 153. 
402 Vares, 204. 
403 Andrew Noble. Diplomaattikortisto, UMA. 
404 Noble Lontooseen Edenille 5.11.1952. ”Political situation”. FO 473/15, TNA; Noble Lontooseen 
Masonille 14.5.1953. FO 371/106203, TNA; Vares, 204. 
405 Vares, 209; Upton, 70. 
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Pääministerinä Kekkonen oli osoittautunut valtiomieheksi. Vuonna 1953 
Noble kuvaili hänen olevan nokkelampi kuin kukaan muu Suomen poliitti-
sella kentällä. Voimakas temperamentti saattoi toisin aiheuttaa väärinkäsityk-
siä, eivätkä kaikki luottaneet Kekkoseen. Tämä oli kuitenkin onnistunut pitä-
mään yllä hyviä suhteita läntiseen maailmaan ja samaan aikaan hyödyntänyt 
tilaisuudet lisätä kauppaa itäblokin kanssa. Kekkonen osasi pelata neuvosto-
liittolaisten kanssa mutta piti tiukasti kiinni Suomen itsenäisyydestä. Noblen 
mukaan Kekkosella näytti olevan taipumusta ripustautua pääministerin vir-
kaan, josta hän tähyili kohti presidenttiyttä.406 

Suhtautuminen Kekkoseen oli vuonna 1953 niin myötämielistä, että britit 
tulkitsivat hänen edukseen monia sellaisiakin piirteitä, jotka Suomessa tulkit-
tiin vallanhimoksi, kuten tutkija Vesa Vares on osuvasti huomauttanut. Eri-
tyisen Kekkos-myönteinen oli näihin aikoihin juuri lähettiläs Noble.407 Lähet-
tiläs piti Kekkoseen tiiviisti yhteyttä myös tämän ollessa hallituksen ulkopuo-
lella vuosina 1953–54.408 
 
Vaikutuksen britteihin teki myös Kekkosen osallistuminen kuningatar Elisa-
bet II:n kruunajaisiin vuonna 1953. Kekkonen oli juhlallisuuksissa yksi har-
voista Kansainyhteisön ulkopuolisista pääministereistä. Lisäksi Kekkonen oli 
ilmeisesti itse halunnut osallistua kruunajaisiin, vaikka läntiseen vierailuun 
sisältyikin herkkien neuvostosuhteiden näkökulmasta poliittinen riski.409  

Foreign Officen pohjoinen osasto yritti järjestää Kekkoselle tapaamista 
pääministeri Winston Churchillin kanssa mutta ei onnistunut. Churchill il-
meisesti karsasti Kekkosta. Sen sijaan Kekkonen pääsi tapaamaan korkea-ar-
voista Foreign Officen edustajaa, valtiosihteeri Selwyn Lloydia. Britannian 
Helsingin-lähettiläs Andrew Noble oli perustellut tapaamisen tärkeyttä muun 
muassa sillä, että kruunajaismatka olisi niitä harvoja tilaisuuksia korkealle ta-
paamiselle, joka ei herättäisi neuvostoliittolaisten epäluuloja. Tapaamisessa 
Lloyd kyseli Kekkosen näkemyksiä Neuvostoliitosta ja Norjan Nato-jäsenyy-
destä.410 

Yhdysvallat, Britannia ja koko anglosaksinen maailma tapoineen ja kult-
tuureineen olivat Urho Kekkoselle jokseenkin vieraita ennen 1960-lukua. Sen 
sijaan Kekkonen oli käynyt Saksassa pariin kertaan jo 1930-luvun taitteessa 

 
406 Noble Lontooseen Salisburylle 15.7.1953. ”Events in the life of the Finnish coalition government”. 
FO 473/15, TNA; Noble Lontooseen Edenille 17.11.1953. “Report on the work of dr. Kekkonen’s 
fourth government”. FO 473/15, TNA; Upton, 70. 
407 Vares, 209; Upton, 70. 
408 Suomi 1990, 292. 
409 Paul Masonin muistiinpano 27.5.1953. FO 371/106203, TNA; Selwyn Lloydin muistio 1.6.1953. 
FO 371/106203, TNA; Anthony Nuttingin muistio 21.5.1953. FO 371/106203, TNA. 
410 Vares, 199–200; Vierailua koskevat muistiot ja muistiinpanot kansiossa FO 371/106203, TNA; 
Ruotsila, 225. 
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väitöskirjaansa varten.411 Saksa oli myös hänen vahva vieras kielensä. Pohjois-
maat Kekkonen tunsi hyvin, ja Neuvostoliittoon hän oli alkanut perehtyä kun-
nolla sotien jälkeen. Britanniassa hän oli vieraillut vain kerran aiemmin, par-
lamentaarisen valtuuskunnan matkalla vuonna 1948.412  

Kruunajaisvierailun aikana Kekkosen käytettäväksi määrättiin jonkin ver-
ran suomea puhunut komentaja D.H. Maitland-Makgill-Crichton sekä kap-
teeni J.A. Kershaw. Ensimmäisen kanssa Kekkonen ystävystyi. Heidän yhtey-
denpitonsa jatkui vuosia eteenpäin.413 Jälkimmäinen puolestaan raportoi tar-
kasti vaikutelmistaan. Kershaw arvioi, että Kekkonen oli ensiluokkainen mies, 
joka suhtautui suopeasti Britanniaan ja Yhdysvaltoihin mutta ei halunnut 
asettaa peliin mitään sellaista, joka saattaisi vaarantaa tämän suhteet Neuvos-
toliittoon. Vastaavanlaisen vaikutelman antoivat lähettiläs Andrew Noblen 
raportit Helsingistä kruunajaisten jälkeen. Kershaw’n raportissa mainitaan 
kiinnostavasti, että Kekkonen olisi kertonut hänelle vihaavansa venäläisiä 
mutta olevansa pakotettu työskentelemään heidän kanssaan. Myöhemmin on 
epäilty, olisiko neuvostoliittolaisten suhteen yleensä varovaisesti toiminut 
Kekkonen tosiaan lausunut tällaista ennestään tuntemattomalle henkilölle. 
Niin tai näin, ainakin maininta jäi brittien tietoon ja saattoi vaikuttaa heidän 
näkemyksiinsä Kekkosesta.414 
 
Kekkosen pääministeriputki oli katketa kesällä 1953, kun hänen kolmas halli-
tuksensa ei päässyt sopuun kustannuskriisin hoidosta ja päätyi eroamaan. Ti-
lalle kyhättiin Kekkosen neljäs hallitus maalaisliitosta, ruotsalaisista ja muu-
tamasta ”ammattiministeristä”. Tämän vähemmistöhallituksen näkymät oli-
vat kaikkea muuta kuin valoisat, sillä sosiaalidemokraattien johdossa oli pää-
tetty katkaista Kekkosen ”kuningastie”. Lopulta henkilökohtaiseen parjauk-
seen kyllästynyt ja lopen väsynyt pääministeri hirtti umpikujaan ajautuneen 
hallituksensa Arava-määrärahoja koskeneeseen kiistaan. Kekkonen jätti eron-
pyynnön marraskuun alussa 1953.415 Tilalle yritettiin ensin saada Sakari Tuo-
miojan johdolla poliittista enemmistöhallitusta. Kun se ei onnistunut, kasasi 
Tuomioja puolipoliittisen toimitusministeristön odottamaan seuraavia edus-
kuntavaaleja.416 

 
411 Uino 1985, 203. 
412 Jakobson 1981, 204. 
413 Ks. Kekkosen kirjeenvaihto, esim. 1/30, 1/38, 1/39, UKA. 
414 Suomi 1990, 199; Vares, 201–203. 
415 Polvinen 2003, 163–169. 
416 Polvinen 2003, 172–174; Tuomiojan toimitusministeristön puolipoliittisesta luonteesta ks. Virta, 
Mikko (2017a): Hävittäjäseikkailu 1954. Suomen MiG-suihkukonekaupan nousu ja tuho kylmän 
sodan kulisseissa. Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto, 19–20. 
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Vaikka brittien suhtautuminen Kekkoseen oli kääntynyt myötämieliseksi, 
ei tämä ollut heidän suosikkinsa. Epäilyksiä kuvastaa hyvin tapahtuma ke-
vään 1954 eduskuntavaalien jälkeen. Andrew Noble pelkäsi, että kommunistit 
pääsisivät nousemaan Kekkosen siivellä hallitukseen. Tämän estääkseen hän 
ryhtyi itse taivuttelemaan SDP:tä ja maalaisliittoa hyväksymään Sakari Tuo-
miojan jatkamisen pääministerinä. Noblen järjestämässä tapaamisessa osa-
puolet keskustelivat asiasta yli kolme tuntia. Ilmapiiri oli rohkaiseva. Tapaa-
misessa Kekkonen ja SDP:tä edustanut Väinö Leskinen kertoivat molemmat 
olevansa henkilökohtaisesti valmiita lähtemään Tuomiojan johtamaan halli-
tukseen. Lopulta sovinto kuitenkin kaatui, kun SDP vetäytyi Tuomiojan ta-
kaa.417 

Noblen seuraaja, Suomeen vuoden 1954 kesäkuun alussa saapunut britti-
lähettiläs Michael J. Creswell näki Kekkosen kärkkyvän presidentin virkaa. 
Myös Creswell arvioi neuvostomyönteisen politiikan lisäävän Kekkosen mah-
dollisuuksia nousta Paasikiven seuraajaksi. Vaikka britit pitivät Kekkosen va-
lintaa lähes varmana, presidentinvaalien lähestyessä he arvioivat Kekkosen 
asemanheikentyneen. Näin arvioitiin siitäkin huolimatta, että Kekkonen oli 
lokakuussa 1954 palannut vajaan vuoden tauon jälkeen pääministeriksi. Cres-
well raportoi kesällä 1955 Lontooseen, että todennäköisesti yhä useammat 
suomalaiset olivat alkaneet epäillä Kekkosen soveltuvuutta valtionpäämie-
heksi.418  

Creswell suhtautui Kekkoseen huomattavasti edeltäjäänsä kriittisemmin. 
Kekkosen maine oli muutenkin alkanut saada kolhuja vuoden 1954 loppua 
kohden. Ralf Törngrenin hallituksen kaatuessa britit näkivät Kekkosen juonit-
telijana, joka vehkeili pääministerin selän takana hallituksen kaatamiseksi ja 
puukotti tätä selkään päästäkseen itse pääministeriksi, kuten Foreign Officen 
pohjoisen osaston päällikkö Henry Hohler asian muotoili.419 

Kun luottamus Kekkoseen rakoili, alkoi myös brittien usko Suomen selviy-
tymiseen Neuvostoliiton puristuksessa murentua. Maan katsottiin kallistuvan 
vääjäämättä itään. Foreign Officessa pelättiin, että Neuvostoliitto turvautuisi 
niinkin rajuun konstiin kuin YYA-konsultaatioihin. Vuoden 1954 lopussa ti-
lanne oli ajautunut jo siihen pisteeseen, että britit olivat huolestuneempia Suo-
men tilanteesta kuin amerikkalaiset.420 

 
417 Vesikansa 94–95; Rentola 1997, 315–316; Nevakivi 1992, 321–322; Noble Lontooseen Edenille 
18.3.1954. ”Meeting between M. Tuomioja, the Finnish prime minister, and the leaders of the 
agrarian and social democrat parties at the invitation of Her Majesty’s minister”. FO 473/15, TNA. 
418 Creswellin Lontooseen Macmillanille 31.5.1955. ”The Political Scene in Finland”. FO 473/15, 
TNA; Suomi 1990, 242; Creswell Lontooseen Edenille 29.7.1954. ”Review of certain aspects of 
soviet policy towards Finland”. FO 473/15, TNA; Creswell Lontooseen Edenille 3.1.1955. FO 
473/13, TNA; Creswell Lontooseen Selwyn Lloydille 23.1.1956. FO 473/13, TNA; Michael J. 
Creswell. Diplomaattikortisto, UMA. 
419 Vares, 229–233. 
420 Sama, 239–241. 
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Brittien epäluottamuksesta raportoi Lontoosta Tukholmaan ruotsalaisdip-
lomaatti Sverker Åström. Tämän tietojen mukaan britit arvioivat, että luotta-
mukselliset keskustelut johtavien suomalaisten ja lännen edustajien kesken 
olisivat ainoa keino tukea Neuvostoliiton etupiiriin luisuvaa Suomea. Åströ-
min mukaan Lontoossa harkittiin Kekkosen kutsumista epäviralliselle vierai-
lulle, koska tämän katsottiin olevan liian myötämielinen Neuvostoliitolle. 
Kekkoselle haluttiin järjestää tilaisuus keskustella johtavien brittipoliitikkojen 
kanssa.421 

Kekkonen oli itsekin tietoinen huonosta maineestaan. Syksyllä 1954 hän 
lähestyi Creswelliä ja kertoi kokevansa tunnontuskia siitä, että häntä pidettiin 
lännessä neuvostomielisenä. Kekkonen toivoi, että voisi tulla lähiaikoina vie-
railulle Lontooseen.422 Vierailusuunnitelmat eivät kuitenkaan realisoituneet. 
Kekkonen nousi lokakuussa 1954 pääministeriksi ja kertoi Creswellille, ettei 
enää ehtisi vierailulle.423 

Brittien pahimmat pelotkaan eivät toisaalta realisoituneet. Seuraavana syk-
synä saatiin jo hyviä uutisia, kun presidentti J. K. Paasikivi ja pääministeri 
Kekkonen matkustivat Moskovaan hakemaan Porkkalan vuokra-aluetta ta-
kaisin. Vastineeksi Suomi suostui pidentämään YYA-sopimusta 20 vuo-
della.424 Vierailun jälkeen lännessä epäiltiin, oliko Neuvostoliitto vaatinut vas-
tineeksi Porkkalasta jotain muutakin kuin mistä julkisuudessa oli kerrottu. 
Britannian ulkomaantiedustelu halusi selvittää, mitä Moskovassa oli oikeasti 
sovittu. Kekkosen puheille lähetettiin vanha tuttu James H. Magill, joka työs-
kenteli vielä tuolloin sotilastehtävissä.425 

Magill oli lähtenyt Suomesta vuonna 1950. Muistelmissaan hän on kerto-
nut tavanneensa Urho Kekkosen seuraavan kerran vasta vuonna 1956, kun 
tämä oli jo presidentti.426 Magill on joko muistanut huonosti tai – todennäköi-
semmin – jättänyt tarkoituksella kertomatta tiedustelutehtävistään.  

Magillin käyttö tässä tehtävässä on hyvä esimerkki brittitiedustelun toi-
mintamallista tilanteessa, jossa Suomesta piti saada korkean tason luottamuk-
sellista poliittista tietoa epävirallista reittiä. Tällöin Suomeen lähetettiin Kek-
kosen tunteva vanha ystävä. Sama kaava toistui useasti myöhemmin. 

Britit näkivät Porkkalan palautuksen myös Neuvostoliiton mahdollisena 
yrityksenä vaikuttaa tuleviin presidentinvaaleihin. Sillä selvästi propagoitiin 

 
421 Vares, 240. 
422 Creswell Hohlerille Lontooseen 22.10.1954. FO 371/111455, TNA; “Possible visit of the Finnish 
minister for foreign affairs to the United Kingdom”, Hohler, 2.11.1954. FO 371/111455, TNA. 
423 Sama. 
424 Neuvotteluista Moskovassa ja Porkkalan palautuksesta kattavasti esim. Suomi 1990, 392–414. 
425 Suomi 1990, 414. 
426 Magill, 185–186, 197; Vuoden 1956 tapaamiselle löytyy vahvistus presidentin viikko-ohjelmista. 
Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA; James H. Magill, Diplomaattikortisto, UMA. 
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myös rauhanomaista rinnakkaiseloa. Ensimmäisen puolesta puhuivat Kekko-
sen kannattajien vihjaukset myönnytyksistä Karjalan suhteen, mikäli tämä va-
littaisiin presidentiksi. Jälkimmäisellä Neuvostoliiton arvioitiin pohjustavan 
Pohjolan puolueettoman vyöhykkeen luomista sekä etäännyttävän Norjaa ja 
Tanskaa Natosta. Toisaalta Porkkalan palauttaminen kytkettiin myös Mosko-
van yleiseen poliittiseen linjaan ja Geneven henkeen.427 
 
Kahdesta läntisestä suurvallasta Kekkosella oli selvästi enemmän haasteita 
Yhdysvaltain kanssa. Wilho Tikanderin lähdettyä Tukholmasta vuonna 1948 
Kekkosen suora yhteys Washingtoniin oli katkennut. Tilanne oli vaikea, sillä 
kontaktin puute ruokki epäluuloa. Jonkin verran tietoa kulki välikäsien 
kautta, joista tärkein oli vanha ystävä Kustaa Vilkuna. Tämä ei kuitenkaan 
korvannut suoraa yhteyttä. Tilannetta pahensi entisestään se, että Kekkosen 
poliittisilla vastustajilla oli hyvät yhteydet amerikkalaisiin, kuten CIA:n po-
liittista tiedustelua Helsingissä hoitaneeseen Raymond Ylitaloon. Heillä oli 
myös syynsä mustamaalata Kekkosen politiikkaa amerikkalaisille. 

John Raymond Ylitalo oli saapunut Suomeen marraskuussa 1946 Yhdys-
valtain lähetystön attaseaksi. Wilho Tikanderin tapaan hän oli syntynyt Min-
nesotassa, joskin yli kymmenen vuotta myöhemmin, joulupäivänä 1916. Yli-
talon isä oli suomalainen, joka oli muuttanut siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin, ja 
äiti puolestaan oli syntynyt suomalaiseen siirtolaisperheeseen. Pohjalainen 
sukunimi säilyi myös toisella mantereella.428 Ennen Suomeen muuttamistaan 
Ylitalo oli työskennellyt viisi vuotta Yhdysvaltain liittovaltion poliisissa 
FBI:ssä.429 Diplomaattisen tehtävänsä lisäksi hän toimi Helsingissä CIA:n 
edustajana.430  

Kekkonen ei kuulunut Ylitalon kontakteihin. Muistelmiensa mukaan hän 
tutustui Kekkoseen vasta viimeisenä vuotenaan Suomessa, maaliskuussa 
1950. Kohtaaminen tapahtui Helsingin lastensairaalan saunassa, jonne profes-
sori Arvo Ylppö oli Ylitalon kutsunut. Ennen saunaa Ylppö oli ollut Neuvos-
toliiton lähetystön vastaanotolla ja tavannut siihen aikaan eduskunnan puhe-
miehenä toimineen Kekkosen. Tämä oli suostunut liittymään seuraan, kun 
Ylppö oli maininnut myös amerikkalaisen lähetystöattasean olevan tulossa. 

 
427 Creswell Lontooseen Selwyn Lloydille 23.1.1956. FO 473/13, TNA; Hayter Lontooseen 
Macmillanille 21.9.1955. ”Visit of the the President of Finland to the USSR”. FO 473/15, TNA. 
428 Ylitalo 1978, 9–15; John Raymond Ylitalo, Diplomaattikortisto, UMA. 
429 Lindfors, Jorma – Rislakki, Jukka (1978): CIA. Selvitys Yhdysvaltain tiedustelupalvelun toimista 
maailmalla ja Suomessa. Love Kirjat, Helsinki, 337–338; Ylitalo, Raymond J. (1982): Ylitalo, 
amerikkalainen. Otava, Helsinki, 97–137; Rautkallio 1990, 76. 
430 Hanhimäki 1996, 77; Raymond Ylitalo, henkilösivu, Supo; Ylitalon kerrotaan hermostuneen, kun 
eräs toimittaja aikanaan kysyi häneltä CIA-yhteydestä. Ylitalo vastasi, että ”ei CIA:ta silloin vielä ollut 
Suomessa”. Lindfors – Rislakki, 344. 
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Saunassa Kekkonen oli tunnustellut Ylitalolta, miten Yhdysvallat mahtaisi 
suhtautua hänen johdollaan toimivaan hallitukseen.431 

Vain muutamia viikkoja tapaamisen jälkeen suojelupoliisi kirjasi Ylitalon 
kuuluvan Yhdysvaltain tiedustelupalveluun.432 

Ylitalon suomalaiset kontaktit olivat sellaisia kuin SDP:n Emil Huunonen 
ja Unto Varjonen, kokoomuksen Kyllikki Pohjala sekä Suomen Työnantajain 
Keskusliiton (STK) V. A. M. Karikoski.433 Heistä esimerkiksi Varjonen ja Kari-
koski luettiin Tehtaankadulla kategoriaan ”länsiagentit”.434 Ylitalo toimi sosi-
aalidemokraattien kontaktina CIA:han vielä myöhemmin 1950-luvulla, kun 
hän oli jo palannut komennukseltaan takaisin Yhdysvaltoihin.435  

Ei ole tietoa, miksi Ylitalo ei ollut solminut kontaktia Kekkoseen tai päin-
vastoin. Ylitalo puhui sujuvaa suomea, joten kielitaito ei ainakaan ollut es-
teenä. Hannu Rautkallio on arvellut, että Kekkonen vierasti mormonimaista 
Ylitaloa. Tämä ei osannut seurustella samalla tavalla älykkäästi kuin brittiläi-
set kollegansa Rex Bosley ja James H. Magill.436  

Kenties Kekkosen ja Ylitalon kontaktin puutetta selittää se, että Ylitalon 
saapuessa Suomeen marraskuussa 1946 Kekkonen ei ollut samanlainen kes-
keinen päättäjä kuin oli ollut heti sodan jälkeen tai tulisi myöhemmin ole-
maan. Kun Kekkosen painoarvo poliittisella kentällä alkoi taas kasvaa, olivat 
Ylitalon kontaktit jo rakentuneet hänen poliittisten vastustajiensa leiriin. Yli-
talon saapuessa Kekkosen yhteys Washingtoniin kulki vielä Tukholmassa toi-
mineen Tikanderin kautta, joten tarvetta uuteen kontaktiin ei siinäkään mie-
lessä ollut. Sekin on voinut vaikuttaa, että Yhdysvaltain Helsingin-lähetti-
läänä vuosina 1947–50 toiminut Avra M. Warren torjui Rautkallion mukaan 
CIA:n edustuksen Suomessa. Hänen seuraajansa John M. Cabot ei ollut yhtä 
jyrkkä mutta salli CIA:n toimintaa lähetystössä vain rajoitetusti.437 

Ylitalon komennus Suomessa päättyi syksyllä 1950.438 Hän kuitenkin palasi 
Helsinkiin olympialaisten ajaksi 1952. Ylitalo on muistellut Kekkosen silloin 
tavatessa hymyilleen ja tokaisseen: ”Mitä me nyt olemme tehneet, kun sinä 
olet täällä?”439 Kekkonen sai myöhemmin kuulla, että Ylitalo oli moittinut 
häntä ja sanonut, ettei Yhdysvallat luota häneen.440  

 
431 Ylitalo 1978, 70–71; Raymond Ylitalo, henkilösivu, Supo. 
432 Raymond Ylitalo, henkilösivu, Supo. 
433 Ylitalo 1978, 139, 227, 302; Ylitalo 1979, 279.  
434 Rentola 1997, 111. 
435 Majander, Mikko (2007): Demokratiaa dollareilla. SDP ja puoluerahoitus pulataloudessa 1945–
1954. Otava, Helsinki, 230. 
436 Rautkallio 1990, 160. 
437 Rautkallio 2015, 155. 
438 Ylitalo 1979, 350; John Raymond Ylitalo, Diplomaattikortisto, UMA. 
439 Ylitalo 1978, 71. 
440 Paasikiven pvk. 5.9.1952.  
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Ylitalon jälkeen CIA:ta edusti Helsingissä 1950–55 suomea puhunut Tuure 
Tenander. Hän oli toiminut sodan aikana OSS:n tehtävissä muun muassa 
Ruotsissa. Tenander ei kuitenkaan osoittautunut riittävän kyvykkääksi poliit-
tiseen raportoitiin. Rautkallion mukaan hänen toimintaansa kritisoitiin CIA:n 
sisällä. Tenander pidettiin ulkopuolella esimerkiksi arvokkaista kontakteista 
SDP:n Penna Tervoon ja Väinö Leskiseen.441 

Amerikkalaisia hiersi Kekkosessa tämän myönteinen suhtautuminen kom-
munisteihin, mutta brittien tapaan he pitivät häntä muuten osaavana poliitik-
kona. Alkuvuodesta 1950 Yhdysvaltain Helsingin-lähettiläs Avra M. Warren 
luonnehti Kekkosta yhdeksi eduskunnan kyvykkäimmistä poliitikoista. Kek-
kosta pidettiin Warrenin mukaan yleisesti pääehdokkaana presidentin vir-
kaan, mikäli Paasikivi jäisi sivuun.442 

Kekkosen nähtiin edistävän Neuvostoliiton Suomeen kohdistuvan politii-
kan epämiellyttävimpiä tavoitteita. Kun Kekkosta verrattiin K.-A. Fagerhol-
min johtamiin sosiaalidemokraatteihin, oli ero selvä. Sosiaalidemokraatit oli-
vat amerikkalaisten silmissä kommunismin vastavoima. Heille alkoikin vir-
rata CIA:n rahoitusta 1940-luvun lopulta lähtien.443 

Pääministeriksi nousu ei parantanut Kekkosen osakkeita. Yhdysvaltain 
Helsingin-lähettiläs John M. Cabot pelkäsi Kekkosen hallituksen olevan ”tai-
puvainen lepyttelemään Neuvostoliittoa”, mistä olivat osoituksena useat 
idänsuhteiden parantamiseen tähdänneet toimenpiteet. Mikä toi suosiota 
idässä, oli syntiä lännessä. Cabot näki Kekkosen tähtäävän tasavallan presi-
dentiksi ja ajavan pian vanhan ja väsyneen Paasikiven ylitse. Kuten brittiläi-
nen kollegansa Andrew Noble myös Cabot katsoi Kekkosen ankkuroituvan 
tiukasti pääministerin asemaan, josta kärkkyi presidentinvirkaa.444 

Pääministerinä Kekkonen olisi varmasti hyödyntänyt suoria yhteyksiä 
amerikkalaisiin, jos sellaisia olisi ollut. Neuvostoliiton tiedotusvälineillä oli ta-
pana nostaa esille aika ajoin epäluuloja suomalaisten ja amerikkalaisten suh-
teista, joten tilanne ei varsinaisesti houkutellut rakentamaan uusia yhteyksiä 
länteen.445 Elintärkeitä neuvostosuhteita ei kannattanut turhan päiten vaaran-
taa.  

 
441 Rautkallio 2015, 151–154; Rautkallion mukaan Tenander olisi toiminut Suomessa vuoteen 1956 
saakka, mutta hän erosi tehtävästään jo kesällä 1955. Heinäkuussa 1955 Tenanderia ei myöskään 
mainittu enää Yhdysvaltain diplomaattiluettelossa. US 16.7.1955; Juillet 1955, Corps Diplomatique, 
UMA. Tenander oli kotoisin Massachusettsin Fitchburgista, ja hän oli opiskellut Michiganin 
yliopistossa. Hän oli vieraillut Suomessa tiettävästi ensimmäisen kerran kesällä 1938. SSd 30.7.1938. 
442 Rautkallio 1990, 115. 
443 Hanhimäki 1996, 76; CIA:n rahoituksesta sosiaalidemokraateille ks. Rislakki 2010, 135–137, ja 
Majander 2007, erityisesti 100–120; Rentola 1997, 99. 
444 Rautkallio 1990, 159; Hanhimäki 1996, 84; Cabot Washingtoniin 23.3.1950. FRUS 1950, 579–
580. 
445 Suomi 1990, 77. 
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Tammikuussa 1952 Kekkonen onnistui suututtamaan amerikkalaiset kuu-
luisalla pyjamantaskupuheellaan. Pääministerinä hän ehdotti Norjan ja Tans-
kan irtautumista Natosta, jotta ne eivät muodostaisi hyökkäyksen uhkaa Neu-
vostoliittoa vastaan. Nimensä puhe sai siitä, kun Kekkonen oli ojentanut sen 
sairaalassa pyjamansa taskusta maalaisliiton lehden Maakansan toimittajalle. 
Seuraavana päivänä puhe julkaistiin lehdessä.446 

Siinä missä britit suhtautuivat puheeseen vielä ymmärtäväisesti, oli ame-
rikkalaisten kanta jyrkän kielteinen. Puhe tulkittiin Neuvostoliiton etujen aja-
miseksi, ja sen esittäjä lisättiin amerikkalaisten ”mustalle listalle”. Washingto-
nissa puheen arvioitiin olevan osa Neuvostoliiton laajempaa suunnitelmaa, 
jolla tähdättiin puolueettomuuden levittämiseen ja Naton hajottamiseen. Suo-
men lähettiläs Johan Nykopp yritti turhaan vakuutella Washingtonissa, ettei 
puhe suinkaan ollut Neuvostoliiton inspiroima.447 Myös Kekkosen puolueto-
verit pyrkivät vähättelemään puhetta Helsingissä toimineille länsimaisille 
diplomaateille.448  
 
Kekkosen huonoista suhteista Yhdysvaltoihin oli huolissaan myös ulkominis-
teriön poliittisen osaston päällikkö Eero A. Wuori. Kesällä 1953, Stalinin kuo-
leman jälkeisessä liennytyksen ilmapiirissä, Wuori suositteli Kekkoselle lä-
hentymistä kohti länsivaltoja. Washingtonin-lähettiläs Johan Nykopp sai teh-
täväkseen tutkailla asiaa. Mitään viisasten kiveä ei löytynyt, mutta Nykopp 
sai selville, että Kekkosen oli katsottu pitäneen etäisyyttä amerikkalaisiin. Se 
oli aiheuttanut toisinaan väärinkäsityksiä. 449 

Samoihin aikoihin brittidiplomaatit arvioivat, että Kekkonen suhtautui 
kyllä myönteisesti Yhdysvaltoihin, mutta maan edustajien poliittinen taito he-
rätti epäilyksiä. Kekkonen saattoi ärtyä heidän tahdittomuudestaan, luon-
nehti Britannian Helsingin-lähettiläs Andrew Noble.450 

Yhdysvaltain-suhteiden parantaminen oli helpommin sanottu kuin tehty. 
Wuori arvioi, että Kekkosen kotimaisten vastustajien pitkäaikainen lokakam-
panja oli vahingoittanut pääministerin kuvaa myös ulkomailla. Sittemmin tie-

 
446 Puheesta tarkemmin ks. Suomi 1990, 159–168. 
447 Suomi 1990, 168; Hanhimäki 1996, 110; Hanhimäki, Jussi M. (1997): Scandinavia and the United 
States. An Insecure Friendship. Twayne Publishers, New York, 107; Current Intelligence Bulletin 
25.1.1952. CIA’s Freedom of Information Act Electronical Reading Room; Upton, 69. 
448 Rautkallio 1990, 191–192; Andrew Noble Lontooseen Edenille 10.2.1953. FO 473/13, TNA. 
449 Suomi 1990, 196–197; Wuori ei ollut ainoa, joka näki ajan olevan kypsä uusiin ulkopoliittisiin 
avauksiin. Katso esim. UM:n ”Pol.tiedotus n:o 5: Havaintoja ja mietteitä Washingtonin suunnalta”, 
12.1.1954. V:31, JKPA; Paasikiven pvk. 31.7.–4.8.1953; Wuoren ajatuksista lännen lähestymiseksi 
myös mm. Jakobson 1981, 22–23; Hanhimäki 1996 125–126. 
450 Suomi 1990, 196–197. 
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detään, että esimerkiksi Yhdysvaltain Cabot’n suomalaiset lähteet olivat pit-
kälti Kekkosen pahimpia poliittisia vastustajia, kuten sosiaalidemokraattien 
Väinö Leskinen ja Unto Varjonen.451  

Kekkonen jakoi voimakkaasti mielipiteitä. Sosiaalidemokraattien lisäksi 
kriittisiä näkemyksiään amerikkalaisille jakoivat myös johtavat talouselämän 
vaikuttajat ja virkamiehet. Myös Yhdysvaltain oma jyrkentynyt politiikka 
saattoi vaikuttaa siihen, että Kekkoseen kohdistui epäluuloja. Kylmän sodan 
ilmapiirissä seurattiin suorastaan vainoharhaisesti pieniäkin merkkejä ulko-
poliittisista muutoksista. Kun Yhdysvalloissa nähtiin Suomen idänkaupan 
kasvaneen, pääteltiin myös riippuvuuden Neuvostoliitosta kasvaneen. Kek-
konen oli tämän politiikan keulakuva, joten samalla hän leimautui.452 

Kekkosen neljän hallituksen mittainen pääministeriputki siis katkesi mar-
raskuussa 1953. Ei kulunut kuitenkaan vuottakaan, kun hän jo nousi uudel-
leen pääministeriksi, lokakuussa 1954. Kekkosen viides hallitus koostui maa-
laisliitosta ja sosiaalidemokraateista. Juhani Suomi on kuvannut länsisuhteita 
tällä viidennellä pääministerikaudella ikään kuin idänsuhteiden funktioksi. 
Mitä suotuisammin suhteet Moskovaan kehittyivät ja mitä enemmän Kek-
kosta Kremlissä arvostettiin, sitä enemmän länsi alkoi tätä kyseenalaistaa. 
Lännessä epäiltiin Kekkosen sitoutuneen johonkin ja joutuvan sen takia myö-
täilemään politiikassaan äärivasemmistoa. Epäilyksiä ei vähentänyt se, että 
Kekkonen sai poliittista tukea SKDL:ltä.453 

Kekkoseen kohdistuvat epäilykset tulivat usein esille, kun lännessä tarkas-
teltiin Suomen asemaa. Esimerkiksi Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu 
CIA arvioi vuonna 1954, että Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen olisi lähiai-
koina hyvin epätodennäköinen mutta myöhemmin tulevaisuudessa mahdol-
linen. Uhkaksi katsottiin Länsi-Saksan aseistautuminen, jonka takia Moskova 
voisi vedota YYA-sopimukseen ja vaatia Suomelta lisätukikohtia tai muita 
myönnytyksiä. Tässä yhteydessä Paasikiveä ja Kekkosta pidettiin alistuvai-
sina. Kekkosen luonnehdittiin olevan jopa ”täysin nöyristelevä” Neuvostoliit-
toa kohtaan.454 

Syksyllä 1954 alkoi Moskovan diplomaattipiireissä kiertää sitkeitä huhuja 
Suomen ja Neuvostoliiton tiivistyneestä sotilaallisesta yhteistyöstä. Seuraa-
vana vuonna ne voimistuivat ja levisivät maailmalle. Huhut saivat ilmeisesti 

 
451 Suomi 1990, 197; Hanhimäki 1996, 13. 
452 Suomi 1990, 197, 532; Hanhimäki 1996, 84; Rautkallio 1990, 211; USA:n idänkauppaan 
kohdistuneista epäluuloista tarkemmin ks. Hanhimäki 1996, 124–133. 
453 Suomi 1990, 532. 
454 Rislakki 2010, 127. 



Länsi 

122 

alkunsa suomalaisten keväällä 1954 tunnustelemasta MiG-15-suihkuhävittä-
jien hankinnasta, josta syntyikin melkoinen sotku. Hankinta jäi kuitenkin lo-
pulta toteutumatta.455 

Lännessä katsottiin, että Neuvostoliiton vaikutusvalta Suomessa oli kasva-
nut. Suomen pelättiin liukuvan hiljalleen sen satelliitiksi. Sotilasyhteistyötä 
koskevien huhujen lisäksi syynä olivat myös Kekkoseen kohdistuneet epäluu-
lot. Ruotsin ulkoministeriön johdossa arvioitiin läntisten epäilyksien roihah-
taneen liekkeihin Kekkosen palattua pääministeriksi lokakuussa 1954.456 

Amerikkalaisten epäluulot Kekkosen suhteen olivat siinä mielessä erikoi-
sia, että epäilijät eivät voineet todistaa tämän tehneen mitään konkreettisia 
myönnytyksiä, jotka olisivat voineet vaarantaa Suomen ulkopoliittisen linjan 
noudattamisen. Kysymys saattoi olla pikemminkin siitä, mitä Kekkosen us-
kottiin voivan tulevaisuudessa tehdä. Epäilyksiä nostivat esille myös amerik-
kalaiset sanomalehdet.457 

Kekkonen itsekin huolestui tilanteesta ja yritti katkaista huhuilta siivet, 
mutta se oli helpommin sanottu kuin tehty. Kuten läntisten diplomaattien 
kohdalla myös ulkomaisten lehtien kirjeenvaihtajien tietolähteet tuntuivat 
olevan Kekkosen poliittisten vastustajien piireissä, jotka puolestaan käyttivät 
ulkomailla julkaistuja lehtikirjoituksia hiillostaakseen pääministeriä ja halli-
tusta kotimaassa.458 

3.3 LESKIROUVA JA LEHTIKEISARI 

Keisari Aleksanteri I:n puoliso Elisabet sai vuonna 1819 oman katunsa Helsin-
kiin, suuriruhtinaskunnan pääkaupunkiin. Liisankadun loppupäässä, nu-
mero 25:ssä, vastapäätä Carl Ludvig Engelin suunnittelemaa vanhaa klinik-
kaa sijaitsee uusrenessanssihenkinen kerrostalo, jonka tunnetuin asukas lie-
nee ollut amerikkalaisen uutistoimisto Associated Pressin (AP) Helsingin-kir-
jeenvaihtaja Anne-Marie Snellman. Vuonna 1897 syntynyt Snellman oli eko-
nomi, filosofian maisteri ja everstin leski. Hän piti kotonaan poliittista salon-
kia, jossa vieraili niin suomalaisia vaikuttajia kuin ulkomaisia diplomaatteja-
kin.459 

Luultavasti juuri Liisankadulla Urho Kekkonen ja Snellman tutustuivat 
vuonna 1947. Ystävyys syveni suhteeksi, joka ei ollut salaisuus ainakaan lähi-
piirille. Julkisuuteen suhde tuli loppuvuodesta 1950, kun Helsingin Sanomat 

 
455 MiG-15-hävittäjäsotkusta kokonaisuudessaan ks. Virta 2017a, huhuista erityisesti sivut 61–66 ja 
niillä mainitut lähteet. 
456 Suomi 1990, 379. 
457 Sama, 379–380. 
458 Sama, 380. 
459 Anne-Marie Snellman, henkilösivu, Supo; Jakobson 1981, 131. 
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uutisoi Snellmanin matkustavan pääministeri Kekkosen mukana Roomaan. 
Artikkeli oli ilmeisesti itse Eljas Erkon käsialaa. Hänellä oli paitsi motiivi myös 
kyllin hurja luonne uutisen järjestämiseen, kuten tutkija Aleksi Mainio on 
luonnehtinut.  

Kekkonen raivostui uutisesta suunnattomasti ja soitti heti julkaisupäivän 
aamuna Helsingin Sanomien päätoimittajan Yrjö Niiniluodon kotiin huutaen ja 
haukkuen. Tapaus oli viimeinen niitti Kekkosen ja Niiniluodon pitkälle ystä-
vyydelle, vaikka Niiniluodolla ei todennäköisesti ollut osaa eikä arpaa uutisen 
julkaisuun. Juhani Suomen mukaan tapaus johti sittemmin myös Kekkosen ja 
Erkon välirikkoon.460Artikkeli sai tunteet kiehumaan vielä viikkoja myöhem-
min, kuten Kekkosen kirjeestä Snellmanille voi päätellä: 

”Olen vielä enemmän kauhuissani Eljas Erkon teosta nyt kuin alussa. 
En omasta puolestani – – kuinka voi olla mahdollista, että ns. 
herrasmies menettelee naista, vieläpä journalistitoveriaan kohtaan niin 
halpamaisesti, alhaisesti, gangsterimaisesti. Entinen ulkoministeri! 
Mikä hän on? Rikollinen, jolla on kädessään maan suurin 
sanomalehti.”461 
 – Urho Kekkonen 

 
Britannian Helsingin-lähetystössä arvioitiin, että Kekkosen ”ilmeinen välinpi-
tämättömyys” sairasta vaimoaan kohtaan ja samanaikainen suhde Snellmanin 
kanssa selittivät osaltaan epäsuosiota kansan keskuudessa.462 

Anne-Marie Snellmanin rooli on kokonaan oma kysymyksensä, kun yrite-
tään hahmottaa Urho Kekkosen yhteyksiä Yhdysvaltoihin ja sen ulkomaan-
tiedusteluun. Snellmanilla oli hyvät suhteet paitsi Yhdysvaltain myös Italian 
lähetystöön Helsingissä. Hän oli asunut pari vuotta Italiassa, jossa hänen sisa-
rensa oli naimisissa. Ennen sotia Snellman oli avustanut Italian Helsingin-lä-
hetystöä lehdistökatsauksilla. Hän työskenteli siellä virkailijana myös 1950-
luvun lopulla ja 1960-luvun alussa. Snellmanin toinen aviomies, eversti Gustaf 
Snellman, toimi 1930-luvulla Suomen Rooman-lähetystön sotilasasiamiehenä. 

 
460 Suomi, Juhani (2020): Kolmasti kuopattu. Urho Kekkosen poliittiset taisteluvuodet 1944–1956. 
Vastapaino, Tampere, 212–213; Mainio, Aleksi (2018): Erkon kylmä sota. Helsingin Sanomat 
Moskovan varjossa. Siltala, Helsinki, 101–103. 
461 Suomi 2020, 213. 
462 ”Leading personalities 1951”. FO 473/5, TNA. 
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Gustaf Snellman kaatui jatkosodan lopulla.463 Anne-Marie Snellman puoles-
taan toimi sota-aikana lottana Itä-Karjalassa.464 Uutistoimisto AP:n palveluk-
sessa hän aloitti tiettävästi vuonna 1945.465 

Hannu Rautkallion mukaan ulkoministeriön lehdistöosaston päällikkö 
Heikki Brotherus sai 1950-luvun taitteessa selville, että Snellman oli välittänyt 
tietoja Yhdysvaltain lähetystöön. Seurauksena Snellman olisi yrittänyt savus-
taa Brotherusta ulos ulkoministeriöstä leimaamalla tämän salaisten tietojen 
vuotajaksi.466 Kohu mustasi sekä Brotheruksen että Eljas Erkon lehtitalon mai-
netta. Helsingin Sanomien toimituksessa Ludviginkadulla pidettiin selvänä, 
että huhujen takana oli Kekkonen. Uutinen Snellmanin ja Kekkosen yhteisestä 
Rooman-matkasta olikin tiettävästi kosto tästä.467 

Kekkosen puoluetoveri Vihtori Vesterinen valitteli helmikuussa 1952 pre-
sidentti Paasikivelle Kekkosen alkoholinkäyttöä. Maalaisliiton eduskuntaryh-
män puheenjohtajan Viljami Kalliokosken mukaan Kekkonen oli haissut koko 
päivän viinalta eduskunnassa. Samassa yhteydessä Vesterinen kertoi kuul-
leensa ikäviä juttuja Kekkosen suhteesta leskirouva Snellmaniin, joka ”on 
luultavasti vakooja, ja jolle Kekkonen puhuu asioita”.468 

Snellman toimi Kekkosen asiamiehenä kahteen suuntaan. Lännen lisäksi 
hän piti yhteyttä myös Tehtaankadulle. Yhteisellä Italian-matkallaan vuonna 
1950 Kekkonen, Snellman, Sakari Tuomioja ja tämän vaimo Vappu tapasivat 
”yllättäen” kaksi neuvostodiplomaattia, joista toinen oli Kekkosen hyvin tun-
tema tiedustelumies Mihail Kotov.469 

Muutamia vuosia myöhemmin, eduskuntavaalien aattona maaliskuussa 
1954, Snellman ja Ahti Karjalainen tapasivat ravintolassa Neuvostoliiton lähe-
tystösihteerin Juri Bakein, jonka varsinainen työnantaja oli KGB. Raportissa 
Snellmanin kuvailtiin olevan Kekkosen ”intiimi ystävätär”. Snellman ja Kar-
jalainen pohjustivat Kekkosen paluuta hallituksen johtoon muun muassa ker-
tomalla amerikkalaisten toimivan tätä vastaan. Se oli argumentti, joka nosti 
välittömästi pisteitä Moskovan silmissä.470  

 
463 Saarenheimo, Eero (2012): ”Kekkonen Italian ja rouva Snellmanin lumoissa”. Suomen Kuvalehti 
19/2012, Helsinki; Rentola 2009a, 34; Snellman raportoi suurlähettiläs Roberto Duccilta kuulemansa 
suoraan Kekkoselle vielä 1960-luvulla, ks. esim. Kekkosen pvk. 18.11.1960 ja 13.1.1961; Anne-
Marie Snellman, henkilösivu, Supo; Hägglöf, Ingemar (1991): Kauppatorin päiväkirja. Otava, 
Helsinki, 24. 
464 Anne-Marie Snellman, henkilösivu, Supo. 
465 Rautkallio 1990, 127–128. 
466 Sama, 128–130. 
467 Mainio, 98–102. 
468 Paasikiven pvk. 6.2.1952. 
469 Mainio, 104; Tuomioja, Erkki (2007): Sakari Tuomioja. Suomalainen sovittelija. Tammi, Helsinki, 
161; Rentola 1997, 69. 
470 Rentola 1997, 312. 
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Vaalien jälkeen Snellman informoi Bakeita tarkasti hallitusneuvottelujen 
etenemisestä. Kekkonen ja Karjalainen olivat itse tiiviisti kiinni poliittisessa 
prosessissa. He eivät myöskään voineet ottaa sitä riskiä, että arkaluonteiset 
tapaamiset KGB:n edustajan kanssa tulisivat ulkopuolisten tietoon.  

Anne-Marie Snellmanin yhteydenpito Tehtaankadulle jatkui Kekkosen 
aloittaessa Ralf Törngrenin pihtisynnytetyn hallituksen ulkoministerinä tou-
kokuussa 1954 ja näyttää jatkuneen sen jälkeenkin aina 1960-luvun alkuvuo-
siin.471  

Snellmanin nimi oli esillä vielä elokuussa 1963 CIA:n ja SIS:n edustajien 
tavatessa Helsingissä. Suhde päättyi, kun Kekkonen tutustui diplomaatti 
Jaakko Hallaman vaimoon Anita Hallamaan valtiovierailulla Jugoslaviassa 
vuonna 1963.472 

Helsingissä vuosina 1954–60 Neuvostoliiton lähetystösihteerinä toiminut 
KGB-upseeri Viktor Vladimirov on kertonut tavanneensa Snellmanin monia 
kertoja. Vladimirovin mukaan Snellman oli erinomaisesti perillä Suomen si-
säpoliittisesta tilanteesta. Tällä oli käytettävissään ”ajankohtaisin luottamuk-
sellinen informaatio”. Tuskin kukaan muu oli paremmin selvillä Kekkosen ai-
keista ja suunnitelmista. Neuvostotiedustelu oli Vladimirovin mukaan huolis-
saan siitä, että länsivaltojen edustajat saivat keskusteluissaan Liisankadulla 
runsaasti tietoa Suomen tilanteesta, suomalais-neuvostoliittolaisista suhteista 
ja Neuvostoliitosta.473 Myös lännessä oltiin tietoisia Snellmanin KGB-kontak-
teista.474 
 
Anne-Marie Snellmanin tapaan Kekkosen länsisuhteisiin kytkeytyi lehtimo-
guli Eljas Erkko. Nuorena Erkko oli hakeutunut yliopisto-opintojen pariin ja 
vuoden 1918 sisällissodan jälkeen diplomaattiuralle. Hän työskenteli Suomen 
edustustoissa niin Tallinnassa, Pariisissa kuin Lontoossakin, kunnes viimei-
sessä ajautui välirikkoon lähettilään kanssa. Diplomaattiura sai jäädä. Uusi 
työ löytyi Helsingin Sanomista, jossa hänen isänsä Eero Erkon voimat alkoivat 
jo ehtyä.475 

 
471 Rentola 1997, 316–318; Esimerkiksi 17.2.1962 Kekkonen kirjoittaa päiväkirjassaan Neuvostoliiton 
lähetystösihteeri Juri Voroninin käyneen Snellmanin luona. Voronin seurasi Ženihovia KGB:n 
Helsingin-residenttinä vuonna 1962.  
472 Suomi, Juhani (1994): Presidentti. Urho Kekkonen 1962–1968. Otava, Helsinki, 48; Hallama, 
Anita (2001): Sydämen kieltä sydämelle. Otava, Helsinki, 11; Salasähke, NARA 104-10172-10215, 
HSCA, CIA. 
473 Vladimirov, Viktor (1993): Näin se oli… Muistelmia ja havaintoja kulissientakaisesta 
diplomaattitoiminnasta Suomessa 1954–1984. Otava, Helsinki, 50. 
474 Rautkallio 2010, 358–359; Snellmanista katso myös Jakobson 1981, 131. 
475 Jensen-Eriksen, Niklas – Mainio, Aleksi – Hänninen, Reetta (2019): Suomen suurin. Helsingin 
Sanomat 1889–2019. Siltala, Helsinki, 205; Mainio, 28. 
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Diplomaattivuosien jäljiltä Eljas Erkolla oli laajat yhteydet läntisiin diplo-
maatteihin ja tiedustelupalveluihin. Jo CIA:n edeltäjä OSS oli sotavuosina luo-
kitellut Erkon lupaavaksi mutta vaikeasti käsiteltäväksi kontaktiksi. Erkko 
mainittiin nimeltä OSS:n laatimassa salaisessa suunnitelmassa Suomen hen-
kiseksi valtaamiseksi ja soluttamiseksi. Samassa paperissa tiedustelujohtaja 
Reino Hallamaa mainittiin vapaaehtoisena agenttina, mutta Kekkosta keho-
tettiin välttämään.476 

Erkko vaali läntisiä yhteyksiään huolella vierailemalla Tukholmassa, Pa-
riisissa ja Washingtonissa. Hän solmi myös uusia kontakteja vielä sen jälkeen, 
kun oli siirtynyt lehtimaailmaan. Vastavuoroisesti Suomessa vieraili useita ul-
komaisia lehtimiehiä, jotka työskentelivät samalla Britannian ja Yhdysvaltain 
tiedustelupalveluiden laskuun. Luonnollisesti Erkko hyödynsi länsisuhtei-
taan myös lehtitalonsa hyväksi ja solmi kontakteja isoihin länsimaisiin uutis-
toimistoihin. Niistäkin monet olivat tiedustelupalveluiden soluttamia.477 

Urho Kekkonen ja viisi vuotta vanhempi Eljas Erkko olivat molemmat A. 
K. Cajanderin kolmannessa hallituksessa 1930-luvun lopulla. Kekkonen oli ol-
lut sisäministerinä alusta saakka, kun taas Erkko suostuteltiin ulkoministe-
riksi Rudolf Holstin tilalle loppuvuodesta 1938.478  

Ulkoministeriaika ja talvisota olivat Erkolle raskaita ja varjostivat häntä 
vuosien ajan. Erkko jatkoi kuitenkin vaikuttamista kulisseissa harmaana emi-
nenssinä. Häntä on kuvattu Suomen länsisuhteiden epäviralliseksi suurlähet-
tilääksi.479 

Jatkosodan lopussa Erkko pakeni Tukholmaan monen muun sodanaikai-
sen poliitikon tavoin mutta palasi takaisin lokakuussa 1944. Sodan jälkeen hän 
jatkoi vanhaan malliin yhteydenpitoa Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin. 
Myös presidentti Paasikivi hyödynsi Erkkoa Amerikan-yhteyksien hoitami-
sessa, vaikka miehet eivät muuten tulleetkaan toimeen keskenään. Länsivälit-
täjän rooli korostui 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa, kun kylmä sota 
Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välillä kiristyi.480  

Kylmän sodan ideologisessa kamppailussa Erkko oli syvällä amerikkalais-
ten leirissä. Aleksi Mainio arvioi Erkon olleen valmis menemään niin pitkälle, 
että tästä voi puhua Yhdysvaltain lähetystön ja keskustiedustelupalvelu 
CIA:n asiamiehenä. Erkko välitti tietoa amerikkalaisille ja avusti heitä mie-
luusti. Sanoma Osakeyhtiön piirissä oli muitakin länsivaltojen luottomiehiä. 

 
476 Rislakki 2010, 122. 
477 Erkon tytär Patricia oli naimisissa diplomaatti R.R. Seppälän kanssa, joka toimi Suomen 
suurlähettiläänä Pariisissa ja Washingtonissa 1950-luvun jälkipuoliskolla. Läntisiä tietoja saattoi 
kulkeutua perhepiirissäkin. Erkon suhteista lännen tiedusteluun ks. Mainio, 104–109; Jensen-Eriksen 
– Mainio – Hänninen, 205–209. 
478 Mainio, 92; Suomi 1986, 138. 
479 Jensen-Eriksen – Mainio – Hänninen, 206. 
480 Sama, 207–208. 
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Ilta-Sanomien päätoimittaja Eero Petäjäniemi kirjoitti raportteja SIS:n Rex Bos-
leylle. Länsisuhteet näkyivät myös Helsingin Sanomien palstoilla. Lehti julkaisi 
runsaasti länsimaista aineistoa, josta osa oli propagandaa.481 

Talvisodan alla Kekkonen oli tukenut Erkon taipumatonta linjaa Neuvos-
toliiton kanssa käydyissä neuvotteluissa. Myös talvisodan lopulla miehet oli-
vat samoilla linjoilla, vaikka Erkko ei vastustanut rauhantekoa yhtä jyrkästi 
kuin Kekkonen. Jatkosodan pitkittyessä molemmat siirtyivät rauhanopposi-
tion leiriin. Vaikka Kekkonen ja Erkko olivat tekemisissä keskenään, varsinai-
sia ystäviä heistä ei tullut. Toisaalta vihamiehiäkään he eivät olleet. Kanssa-
käyminen perustui molemminpuoliseen hyötyyn. Kekkonen oli nouseva po-
liitikko ja myöhemmin presidentti, jollaisia valtalehden kustantajan oli hyvä 
tuntea – ja päinvastoin.482  

Vuoden 1950 presidentinvaalin myötä miesten välit alkoivat kiristyä, 
mutta yhteydenpito säilyi. Erkot ja Kekkoset vierailivat vuoronperää toistensa 

 
481 Jensen-Eriksen – Mainio – Hänninen, 208–209; Mainio, 106–107, 167–171; Rislakki 2010, 177. 
482 Mainio, 92–93. 

Kekkonen vierailulla Sanoma Osakeyhtiön painotalossa Pitäjänmäessä 1954. Sanoma 
Osakeyhtiön toimitusjohtaja Eljas Erkko (oik.) toimi Kekkosen linkkinä länsivaltoihin. Erkolla 
oli niin läheiset suhteet amerikkalaisiin, että häntä voidaan pitää CIA:n asiamiehenä. 
(Lehtikuva / Päivälehden arkisto) 
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luona.483 Mainion mukaan Erkko ja Kekkonen olivat elävinään rauhanomai-
sesti rinnakkain, mutta tilanne saattoi kärjistyä milloin tahansa. Kumpikaan 
ei aikonut antaa anteeksi saatikka ottaa askeleita taakse. Teeskentely onnistui 
molemmilta, eikä koston kanssa aikailtu, jos tilaisuus avautui.484 

Tästä huolimatta Erkko oli yksi Kekkosen kanavista länteen. Erkon kautta 
Kekkonen sai tietoja läntisistä ajatuksista ja tapasi tämän luona lännen diplo-
maatteja.485 Samanlaista luottamuksellisuutta yhteydenpidossa ei kuitenkaan 
ollut kuin Tikanderin, Snellmanin tai brittitiedustelijoiden kanssa. Kanava 
näyttää olleen pääasiassa yksisuuntainen. Erkkoa on vaikea nähdä Kekkosen 
luotettuna sanansaattajana. 

3.4 VILKUNA JA TIEDUSTELURETKET 

Pääministerinä Urho Kekkonen tuli vedetyksi mukaan 1950-luvun lukuisten 
salahankkeiden selvittelyihin. Samalla hän onnistui rakentamaan vanhan ys-
tävänsä Kustaa Vilkunan kautta uuden yhteyden Yhdysvaltain ulkomaan-
tiedustelun korkeisiin edustajiin, mikä paikkasi Wilho Tikanderin lähtöä. 

1950-luvun taitteessa Suomessa paljastui Yhdysvaltain rahoittama ja pää-
osin Norjan sotilastiedustelun organisoima maanalainen vakoiluverkosto, 
jossa suomalaisia sodanaikaisia kaukopartiomiehiä värvättiin huomattavilla 
summilla tiedusteluretkille Neuvostoliittoon. Amerikkalaisten ja norjalaisten 
lisäksi mukana oli Britannian ulkomaantiedustelupalvelu SIS. On myös viit-
teitä Länsi-Saksan tiedustelun osallisuudesta. Operaatio kytkeytyi vuonna 
1949 perustetun Naton stay behind -hankkeeseen, jossa valmistauduttiin Neu-
vostoliiton miehitykseen Euroopassa, mutta kyse oli muustakin.486  

Retkien tiedetään ulottuneen ainakin Muurmannin radalle ja Stalinin ka-
navalle saakka. Toiminta oli alkanut jo 1940-luvun loppupuolella, mutta vuo-
den 1950 alusta sitä lisättiin. Puolustusvoimain komentaja Aarne Sihvo ja puo-
lustusministeri Emil Skog raportoivat presidentti Paasikivelle tammikuun lo-
pussa 1950 länsivaltojen vakoilusuunnitelmista, joissa oli mukana myös suo-
malaisia.487 

 
483 Mainio, 93; Esim. tapaamisista 1960-luvun alussa ks. Kekkosen pvk. 13.1.1960 ja 18.8.1960. 
484 Mainio, 122. 
485 Esim. rapujuhlilla Kultarannassa Erkko kertoi kuulleensa amerikkalaisilta, että Eisenhower ei tulisi 
keskustelemaan kahdestaan Hruštšovin kanssa, koska Nixon oli ollut kahdenkeskisissä keskusteluissa 
niin alakynnessä. Kekkosen pvk. 14.8.1959. Ks. myös 21.5.1958 ja 25.11.1958; Erkon illallisilla 
Kekkonen tapasi Creswellin, ks. Kekkosen pvk. 12.3.1958; Mainio, 177. 
486 Rislakki 2010, 415; Turunen, 135; ”Yleiskatsaus nykyhetken ulkomaiseen vakoilu- ja 
tiedustelutoimintaan Suomessa”, 8.12.1955. 21/50, UKA; Stay behind -hankkeesta myös Pesu, 195–
199. 
487 Herlin, 245; Turunen, 124–126; Suomi 1990 181; Rentola 2009a, 22; Rentola 1997, 169; 
Paasikiven pvk. 17.10.1951. 
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Kekkonen kertoi huhtikuussa 1951 Paasikivelle, että ”eräs englantilainen 
vakoiluosaston jäsen” oli kertonut ”eräälle suomalaiselle” amerikkalaisten 
puuhaavan Suomessa maanalaista armeijaa. Eräs englantilainen lienee ollut 
Rex Bosley ja suomalainen Kekkonen itse. Englantilaisen lähteen mukaan brit-
tihallitus uskoi sodan syttyvän Euroopassa kahden vuoden kuluessa.488  

Tiedusteluretkiä tutkineen Pekka Turusen mukaan kyse oli Suomen soti-
lastiedustelun ja rajavartiolaitoksen Neuvostoliittoon suuntautuneesta raja-
tiedustelusta, josta vastuu ulkoistettiin läntisille tiedustelupalveluille, jotka 
taas ulkoistivat vastuun entisille kaukopartiomiehille.489 Suomalaisviranomai-
set olivat osittain mukana toiminnassa, osittain taas ummistivat silmänsä siltä. 
Länsi maksoi tiedustelutoiminnan kulut, mutta retkiltä saadut tiedot toimitet-
tiin myös Pääesikuntaan. Kiinni ei saanut jäädä.490 

Tiedusteluretket paljastuivat kuitenkin pian Neuvostoliitolle, joka otti 
kiinni ainakin pari vakoilijaa. Nämä olivat tavattaessa kertoneet toimivansa 
suomalaisten käskystä ja luulleet olevansa yleisesikunnan asioilla. Loka-
kuussa 1951 Neuvostoliitto esitti ulkoministeri Sakari Tuomiojalle jyrkkäsa-
naisen huomautuksen. Suomalaisten oli pakko tarttua toimeen.491 

Paasikivi asetti marraskuun lopulla komitean, jonka tehtävänä oli paljastaa 
luvaton tiedustelutoiminta ja suunnitella keinoja sen estämiseksi. Lisäksi tuli 
hankkia tietoa vakoilusta ylipäänsä. Työryhmä sai epävirallisen nimen ”X-ko-
mitea”. Puheenjohtajaksi nimitettiin Kekkosen luotettu ystävä, professori 
Kustaa Vilkuna. Kekkonen oli tottunut turvautumaan Vilkunan apuun arka-
luonteisissa kysymyksissä, kuten ilmeisesti selviteltäessä operaatio Stella Po-
larista, jossa oli siirretty muun muassa Puolustusvoimien radiotiedustelua 
laitteistoineen ja henkilöstöineen Ruotsiin turvaan Neuvostoliiton miehityk-
sen varalta.492 Vilkunalla oli vanhastaan myös kontakteja länsivaltojen tiedus-
teluun. Komitean muut jäsenet olivat ylipoliisipäällikkö Urho Kiukas, suoje-
lupoliisin päällikkö Armas Alhava ja Pääesikunnan tiedotusosaston päällikkö, 
everstiluutnantti Kalle Lehmus. Näistä Alhava, Kiukas ja Vilkuna olivat lä-
hellä maalaisliittoa ja raportoivat työn etenemisestä Kekkoselle.493 Sosiaalide-
mokraatti Lehmus, jonka tiedotusosasto vastasi myös epävirallisesta salai-
sesta tiedustelusta, oli taas puolustusministeri Emil Skogin luottomies.494  

 
488 Paasikiven pvk. 11.4.1951. 
489 Turunen, 1. 
490 Turunen, 172, 229–230; Rentola 2009a, 22; Rislakki 2010, 415. 
491 Herlin, 245–246; Rentola 1997, 170. 
492 Turunen, 85. 
493 Herlin, 245–247; Rentola 1997, 169–170; Suomi 1990, 181; Vilkunan työstä Stella Polariksen 
yhteydessä tarkemmin Brantberg, Robert (2014): Tiedustelueversti Reino Hallamaa. Voiton avaimet. 
Revontuli, Juva, 159–160. 
494 Lehmus – Lehtinen, 195, 205. 
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Kustaa Vilkuna oli tutustunut Urho Kekkoseen ja Kaarlo Hillilään jo opis-
keluaikanaan 1920-luvulla Helsingin yliopistossa. Ajan hengen mukaisesti 
kaikki kolme kuuluivat Akateemiseen Karjala-Seuraan. Kaikki kolme myös 
erosivat seurasta vuonna 1932 muiden maalaisliittoa lähellä olevien kanssa.  

Syvempi ystävyys kehittyi sotavuosien aikana, kun Vilkuna järjesti Kekko-
sen kirjoittamaan palstaa Suomen Kuvalehteen everstiluutnantti Wolf Halstin 
tilalle. Tästä syntyi kuuluisa nimimerkki Pekka Peitsi. Sotasensuurin päällik-
könä toiminut Vilkuna toimitti Kekkoselle ideoita ja aineistoa, joista palstan 
tekstejä ammennettiin.495 

Vakoiluasiaa selvittääkseen Vilkuna matkusti joulukuussa 1951 Tukhol-
maan alustavalle tiedustelu- ja kontaktienhakumatkalle. Sen ja komitean mui-
den jäsenten keräämien tietojen pohjalta kokonaisuus alkoi hahmottua. 
Vuonna 1949 perustettu Nato viritti verkkojaan Varsovan liiton rajoille ja nii-
den sisäpuolelle. Seuraavan maailmansodan syttymiseen laskettiin olevan ai-
kaa kahdesta kolmeen vuotta. Suomesta Yhdysvallat oli värvännyt mukaan 
sodanaikaiset tiedustelupäälliköt Aladár Paasosen ja Reino Hallamaan, joilla 
oli Stella Polariksen jäljiltä yhteydet lännen tiedustelupalveluihin.496 

Tiedot X-komitean työstä perustuvat pitkälti Kustaa Vilkunan arkisto-
asiakirjoihin ja muistiinpanoihin. Niihin täytyy kuitenkin suhtautua lähde-
kriittisesti. Oletettavasti kaikkea tiedettyä ei pantu paperille tai edes kerrottu 
valtiojohdolle, sillä toiminnassa oli mukana myös suomalaisviranomaisia.  

Norjalaislähteiden perusteella tiedusteluretkistä olisi kerrottu jo varhai-
sessa vaiheessa Kekkoselle, jonka hallitukselta olisi saatu hiljainen hyväksyntä 
toiminnalle niin kauan kuin se ei vahingoittaisi Suomen ja Neuvostoliiton 
suhteita.497 Lehmus taas näyttää olleen norjalaisten tärkeimpiä kontakteja Suo-
messa.498 

X-komitea yritti katkaista värväystoimintaa ottamalla yhteyttä CIA:n kor-
keimpaan edustajaan Euroopassa. Vilkuna ja Lehmus matkustivat keväällä 
1952 Tukholmaan, Berniin, Zürichiin, Pariisiin ja Hampuriin. Lisäksi Vilkuna 
kävi tiettävästi tapaamassa Pohjois-Norjan sotilasesikunnan edustajaa. Sveit-
sin Bernissä Vilkuna tapasi vanhan ystävänsä Aladár Paasosen, jonka kautta 
hän sai tietää Naton vaatimukset ja ehdotukset sekä pääsi tapaamaan CIA:n 
Euroopan-päällikköä. Vilkuna on kertonut CIA:n edustajan tarjonneen hä-
nelle välittömästi sekkiä sillä ehdolla, että hän suostuisi amerikkalaisten agen-
tiksi. Vilkuna kieltäytyi ja ilmoitti toimivansa ainoastaan Suomen valtion asi-
alla.499 

 
495 Herlin, 80, 97–98, 120, 149–150. 
496 Herlin, 252; ”Aikamiesten intiaanileikkiä – rahapalkalla”, Kustaa Vilkuna, päiväämätön. Hb:16, 
Kustaa Vilkunan kokoelma, TPA. 
497 Turunen, 224; Rentola 2009a, 22; Rislakki 2010, 415. 
498 Rislakki 2010, 311; Lehmus – Lehtinen, 231. 
499 Herlin, 253–254; Suomi 1990, 181. 
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Paasonen oli ollut Päämajan tiedustelupäällikkönä jatkosodassa. Sodan jäl-
keen hän siirtyi ensin Tukholmaan ja sieltä mutkan kautta Ranskaan, jossa 
työskenteli Ranskan tiedustelupalvelulle. Sieltä matka jatkui vuonna 1947 Es-
panjaan ja seuraavana vuonna Sveitsiin, jossa Paasonen avusti marsalkka 
Mannerheimia tämän muistelmien kirjoittamisessa. Vuonna 1952 Paasonen 
perheineen muutti Yhdysvaltoihin, jossa hän työskenteli CIA:n palveluksessa. 
Sieltä Paasoset muuttivat vielä muutamaksi vuodeksi Länsi-Saksaan. CIA:ssa 
Paasonen analysoi Neuvostoliittoon liittyviä tiedustelutietoja. Länsi-Saksassa 
hän osallistui myös Itä-Euroopasta tulleiden loikkareiden kuulusteluihin.500 
Luultavasti Paasonen oli Yhdysvaltain ulkomaantiedustelun palveluksessa jo 
Sveitsissä asuessaan.501 

Tiedustelutoiminta oli kuumimmillaan vuosina 1951–52. Kesän 1952 aikoi-
hin alkoivat kuitenkin vastoinkäymiset. Neuvostoliiton puolella sattui aseel-
linen yhteenotto, ja miehiä jäi kiinni palatessaan rajan yli Suomeen. Sen jäl-
keen tiedusteluretket näyttävät vähentyneen mutta jatkuivat ainakin vuoteen 
1954 saakka. Vähentymisen taustalla lienee ollut monta syytä. Retkien tulok-
set olivat jääneet laihoiksi, eivätkä norjalaiset halunneet aloittaa aseellisia yh-
teenottoja tai aiheuttaa kuolonuhreja. Myös Vilkunan ja Lehmuksen esittä-
millä Suomen valtiojohdon toiveilla oli epäilemättä vaikutuksensa.502 Näyttää 
siltä, että amerikkalaisten kanssa tehtiin jonkinlainen sopimus tiedusteluret-
kien lopettamisesta. Kaikkea ei tiedetä, mutta ainakin suomalaisia pyydettiin 
vastapalvelukseksi ilmoittamaan välittömästi, mikäli YYA-sopimuksessa 
mainittuja konsultaatioita ehdotettaisiin edes alustavasti. Vilkuna ilmeisesti 
myös toimitti Natolle yhteenvedon neuvostoliittolaisten ”sotajuonista” vuo-
sina 1939–44.503 

Viimeinen niitti norjalaisten järjestämille retkille lienee tullut Neuvostolii-
ton ulkomaantiedustelusta vastanneen MGB:n Murmanskin-osaston loikka-
rilta. Norjaan loikannut luutnantti Grigori Pavlov paljasti elokuussa 1953, 
kuinka hyvin neuvostoliittolaiset olivat tiedusteluretkistä perillä. Moskovan 
MGB:stä oli saatu kesällä 1952 etukäteen varoitus, mille seudulle suomalais-
ten partio oli tulossa. Länteen loikannut KGB-upseeri Anatoli Golitsyn paljasti 

 
500 Nevalainen, Petri (2012): Marskin tiedustelija. Eversti Aladár Paasosen tarina. Helsinki-kirjat, 
Helsinki, 166–168, 185–189, 196–201; Turtola, Martti (2012): Mannerheimin ristiriitainen upseeri. 
Eversti Aladár Paasosen elämä ja toiminta. WSOY, Helsinki, 296. 
501 Aladár Paasosen poika Henry Paasonen on muistellut, että perhe olisi saanut maahanmuuttoluvan 
Yhdysvaltoihin ja isä työn CIA:ssa puhtaasti sattumalta, kun Yhdysvaltain konsulaatissa työskennellyt 
CIA:n virkailija olisi ohimennen kuullut Paasosen nimen mainittavan ja ryhtynyt järjestelemään 
asioita. Nevalainen, 196; Kertomusta on vaikea pitää uskottavana, kun ottaa huomioon Paasosen 
taustan ja kontaktit amerikkalaisiin. 
502 Rentola 1997, 171–172; Turunen, 223. 
503 Herlin, 254–255. 
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1960-luvun alussa CIA:lle, että Neuvostoliitolla oli lähde suoraan Norjan soti-
lastiedustelun sisällä.504  

Vakoilusotku epäilemättä horjutti Kekkosen luottamusta Yhdysvaltoihin. 
Käytettiinhän siinä Suomen aluetta vihamieliseen toimintaan Neuvostoliittoa 
kohtaan, mikä asetti Suomen vaaralliseen asemaan. Suomalaiset eivät kaivan-
neet ylimääräisiä provokaatioita sodan jälkeisessä tilanteessa. Samaan aikaan 
vakoilun selvittäminen paransi Kekkosen yhteyksiä Yhdysvaltoihin, sillä Vil-
kunan solmimat CIA-kontaktit hyödyttivät myös häntä itseään. Myöhemmin 
Vilkuna tulikin toimimaan välikätenä juuri Yhdysvaltoihin. 

Vilkuna jatkoi tietojenvaihtoa CIA:n kanssa ja tapasi Paasosta tarpeen vaa-
tiessa. Keväällä 1953 hän lähti suomalaisen kulttuurivaltuuskunnan mukana 
useamman viikon matkalle Kiinaan. Siellä hän suoritti myös salaista tieduste-
lutehtävää. Vilkuna oli ennen lähtöä saanut kontaktiltaan paperin, jossa on 
kerrottu olleen toistakymmentä Kiinan ongelmia ja kiinalais-neuvostoliittolai-
sia suhteita koskevaa kysymystä. Häntä ohjeistettiin ottamaan niistä matkan 
aikana selvää.505  

Vilkuna teki työtä käskettyä. Matkatoverit ovat kuvailleet, kuinka Vilkuna 
saattoi Kiinassa häipyä tilaisuuden tullen kameroineen omille teilleen tutki-
maan milloin mitäkin. Erityisesti häntä kiinnostivat paikallisten viljelystavat 
ja välineet. Valtuuskunta pääsi tutustumaan myös tehtaisiin ja rakennuspro-
jekteihin, kuten Futselingin valtavaan padonrakennustyömaahan. Vilkuna 
kirjasi ylös havaintojaan Kiinan suunnitelmallisesta teollistumisesta ja asun-
totuotannosta. Hänen huomionsa kiinnittyi lähes identtisiin 9 000 asukkaan 
”kyliin”, joita oli rakennettu useita Shanghaihin.506  

Kyse ei ollut varsinaisesta vakoilusta. Vilkuna piti silmänsä auki, teki ha-
vaintoja ja veti niistä johtopäätöksiä. Matkan jälkeen Vilkuna toimitti raportin 
amerikkalaisille Tukholmaan.507 Kansatieteen professorina Vilkunalla oli erin-
omainen peite tiedustelutoiminnalle. Kyselyt ja tarkkailun saattoi aina selittää 
tieteenharjoittajan mielenkiintona sekä tieteellisenä tutkimuksena. Olihan 
myös Gustaf Mannerheim esiintynyt kansatieteilijänä pitkällä tiedustelumat-
kallaan Kiinassa 1900-luvun alussa.508 

Neuvostotiedustelu oli päässyt jo varhaisessa vaiheessa jyvälle Vilkunan 
ja CIA:n yhteydenpidosta. Viktor Vladimirovin mukaan KGB suhtautui epä-

 
504 Rentola 2009a, 22; Rentola 1997, 172. 
505 Vladimirov, 97. 
506 Savonen, Emmi (2019): Kulttuurivaltuuskunnan Kiinan matka vuonna 1953. Eettinen julkaisu ja 
arvonmääritys sekä kulttuurianalyyttinen katsaus. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto, 16–17; 
Soikkanen, Timo – Lohento, Henna – Lähteenkorva, Pekka (2020): Sylvin matkassa. Yksityiset 
päiväkirjat Kiinasta. Otava, Helsinki, 19, 65–69, 77, 85. 
507 Herlin, 255; Soikkanen – Lohento – Lähteenkorva, 121. 
508 Clements, Jonathan (2009): Mannerheim. Presidentti, sotilas, vakooja. Docendo, Jyväskylä, 89–91. 
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luuloisesti Vilkunaan eikä syy ollut ainoastaan tämän kontakti amerikkalai-
siin vaan myös sodanaikainen toiminta sotasensuurissa. Vilkunan epäiltiin 
olevan yhteydessä suojelupoliisiin. Neuvostoliittolaiset olivat perillä myös 
Vilkunan ystävyydestä Aladár Paasosen kanssa, joka oli paitsi johtanut Suo-
men tiedustelua sodassa myös ollut organisoimassa Stella Polaris -operaa-
tiota. Tehtaankadulla tiedettiin kirjeenvaihdosta Paasosen kanssa ja miesten 
tapaamisista 1950-luvun jälkipuoliskolla Länsi-Saksassa. Vladimirov on ker-
tonut, että neuvostotiedustelu kehotti häntä olemaan varovainen Vilkunan 
kanssa ja suositteli kontaktin katkaisemista.509 

Kiinan-matkallaan Vilkuna joutui ilmeisesti myös Kiinan vastavakoilun 
kohteeksi. Maan turvallisuuspalvelu löysi kysymyslistan Vilkunan matkata-
varoiden joukosta ja toimitti sen eteenpäin KGB:lle. Vladimirov on kertonut 
näyttäneensä paperia Vilkunalle myöhemmin Neuvostoliiton suurlähettilään 
huvilalla Kauniaisissa. Vilkuna olisi silminnähden nolostunut asiasta ja selit-
tänyt, että oli saanut paperin juuri ennen lähtöä Yhdysvaltain Helsingin-lähe-
tystön 1. lähetystösihteeriltä Frank Fribergiltä, mutta olisi nopean lukaisun jäl-
keen unohtanut sen.510 

Hannu Rautkallion mukaan Friberg on myöhemmin kiistänyt antaneensa 
Vilkunalle kyseistä paperilappua ja katsonut Vladimirovin kertomuksen 
KGB:n myöhäisjättöiseksi peittely-yritykseksi. Friberg on vedonnut siihen, 
ettei olisi edes toiminut Suomessa vielä vuonna 1953.511 

Kiistatonta on, että Kustaa Vilkuna toimitti Kiinan-matkaltaan raportin 
amerikkalaisille. Sitä ei kuitenkaan tiedetä, kuka hänet oli matkalle ohjeista-
nut. Tukholmasta käsin toimineelle Fribergille tuskin olisi tuottanut vaikeuk-
sia käydä Helsingissä Vilkunaa ohjeistamassa. Fribergin nimen Vilkuna saat-
toi kertoa, koska tämä oli varmasti myös neuvostoliittolaisten tiedossa.512 

Vladimirov ei ilmeisesti ollut tietoinen Vilkunan toimittamasta raportista. 
Vilkunan elämää tutkinut Ilkka Herlin on arvioinut, että Vilkuna saattoi kes-
kustelun jälkeen vähentää länsiyhteyksiä varjellakseen arvokkaita neuvosto-
kontaktejaan. Herlinin mukaan Vilkunan ja Paasosen kirjeenvaihdosta voi 
myös tulkita, että länsiyhteys siirrettiin Kiinan-matkan jälkeen uusille henki-
löille.513 

 
509 Vladimirov, 95–96. 
510 Vladimirov, 96–98; Herlin, 255–256; Friberg työskenteli todellisuudessa 2. lähetystösihteerin 
tittelillä. Friberg, Frank. Diplomaattikortisto, UMA. 
511 Myös Rautkallio on kritisoinut Herlinin esittämää tulkintaa tapahtumista. Ks. Rautkallio 1996, 53–
55.  
512 Fribergin siirtymisestä Helsinkiin vuonna 1954 ja taustasta muutenkin ks. Rajala – Rautkallio, 270, 
319, 323 sekä Majander 2007, 293; Yhdysvaltain Helsingin-lähetystö henkilökuntaluetteloon Friberg 
ilmestyi vasta toukokuussa 1957. Corps Diplomatique, Juillet 1957, UMA; Frank Friberg, 
Diplomaattikortisto, UMA; Jukka Rislakin mukaan Friberg olisi toiminut Helsingissä CIA:n aseman 
päällikkönä vuodesta 1961. Rislakki 2010, 138. 
513 Herlin, 255–256. 
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Yhteydenpito läntisiin tiedustelupalveluihin ei kuitenkaan loppunut. Tou-
kokuun lopulla 1958 Kekkonen kävi Neuvostoliitossa ensimmäisellä viralli-
sella vierailullaan presidenttinä. Kymmenenpäiväiseksi venyneellä matkalla 
sovittiin alustavasti muun muassa uudesta viisivuotisesta kauppasopimuk-
sesta ja puolustustarvikehankinnoista. Konkreettiset tulokset jäivät kuitenkin 
laihoiksi. Esimerkiksi kysymys Saimaan kanavan vuokraamisesta Suomelle 
jäi auki.514  

Pari päivää Kekkosen paluun jälkeen Vilkuna kertoi tavanneensa ”lännen 
Stuttgartissa olevan salaisen palvelun päämiehen”, joka oli kiinnostunut Kek-
kosen Neuvostoliiton-matkasta. Siihen aikaan Stuttgartissa sijaitsi Yhdysval-
tain armeijan Euroopan-vastavakoilun päämaja. Se vastasi muun muassa rau-
taesiripun takaa joka vuosi tulleiden kymmenien tuhansien pakolaisten seu-
lonnasta ja kuulusteluista.515  

Vilkunalta tiedusteltiin Stuttgartissa, oliko Kekkosta yritetty painostaa 
matkan aikana. Vilkuna vastasi kysyneensä samaa Kekkoselta ja voivansa va-
kuuttaa, ettei mitään painostusta ollut edes yritetty. Läntinen tiedustelupääl-
likkö vakuutti puolestaan, että he pyrkisivät jättämään toimintansa Suomessa 
entistä vähemmälle, koska näin olivat suomalaiset toivoneet.516 

 
CIA:n Frank Friberg ja Kustaa Vilkuna olivat tutustuneet luultavasti jo 1940-
luvun lopulla Tukholmassa, jossa Friberg toimi CIA:n peitetehtävissä ja esiin-
tyi amerikkalaisen tuontiyrityksen edustajana. Friberg saapui Suomeen dip-
lomaattistatuksella toukokuussa 1957 ja ryhtyi johtamaan CIA:n Helsingin-
asemaa. Sitä ennen hän oli hoitanut Suomen asioita Tukholmasta käsin.517 

Massachusettsissa vuonna 1912 syntynyt Friberg puhui suomea ja oli kiin-
nostunut suomalaisesta kansanperinteestä. Hänen vanhempansa olivat kotoi-
sin Merikarvialta, josta olivat muuttaneet Yhdysvaltoihin. Siellä Fribergin ko-
tikieli oli ollut suomi. Hänen sokea veljensä oli jopa kääntänyt Kalevalan eng-
lanniksi Harvardin yliopistossa. Ei siis ihme, että hän ystävystyi Vilkunan 
kanssa, joka oli suomalais-ugrilaisen kansatieteen professori.518  

Vilkunan ja Fribergin yhteydenpidosta ei ole tarkkaa tietoa ajalta ennen 
sitä, kun presidentti Kekkonen alkoi pitää päiväkirjaa vuonna 1958. Saman 
vuoden elokuun alussa Kekkonen mainitsi, kuinka Vilkuna tapasi ”erään 
USA:n diplomaattiedustajan”, joka oli luultavasti Friberg. Tämä tiedusteli, 
oliko Suomi hankkimassa asekalustoa Neuvostoliitolta saadulla lainallaan. 

 
514 Vierailusta tarkemmin Suomi 1992, 120–127. 
515 Finnegan, John Patrick (1998): Military Intelligence. Center of Military History, United States 
Army, Washington D.C., 133. 
516 Vilkunan ja tiedustelupomon tapaamisesta ks. Kekkosen pvk. 2.6.1958. 
517 Rautkallio 1996, 50–51; Frank Friberg, Diplomaattikortisto, UMA; Frank Friberg, henkilösivu, 
Supo; Rautkallio 2015, 143, 169; Rautkallio 2010, 170. 
518 Herlin, 283; Rautkallio 1996, 55; IL 16.10.1991, Frank Friberg, henkilösivu, Supo. 
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Kun Vilkuna vastasi myöntävästi, oli diplomaatti vastannut, ettei Yhdysval-
loilla ollut mitään sitä vastaan. Päinvastoin amerikkalaiset näkivät sen mielel-
lään tapahtuvan.519 

Yöpakkasten aikaan marraskuussa 1958 Friberg vakuutteli Vilkunalle, ettei 
Yhdysvalloille ollut mitään iloa siitä, jos Suomen suhteet Neuvostoliittoon 
huonontuisivat. Friberg tiedusteli, olisiko Yhdysvaltain myöntämästä lainasta 
apua Suomelle. Samaan aikaan suurlähettiläs John D. Hickerson oli matkus-
tanut Yhdysvaltoihin tarkoituksenaan saada Suomelle taloudellista apua. Vil-
kuna raportoi tapaamisestaan Kekkoselle, joka merkitsi päiväkirjaansa Friber-
gin olevan ”vakoilumies”.520 Yhteydenpidosta on säilynyt jälkiä myös vuosilta 
1959 ja 1960.521 

Vilkuna toimi Kekkosen kontaktina CIA:n lisäksi Tehtaankadun ja KGB:n 
suuntaan. Vilkuna pelasi molempien tiedustelupalveluiden kanssa avoimin 
kortein. Yhdysvaltain edustajia tavatessaan hän saattoi ottaa välittääkseen 
näiden kyselyjä neuvostoliittolaiselle osapuolelle. Samalla hän osoitti pelaa-
vansa sekä Suomen että itsensä kannalta mahdollisimman avointa peliä. Ky-
symys oli myös eräänlaisesta savuverhosta, kuten Ilkka Herlin on luonnehti-
nut. Kun neuvostoliittolaiset tiesivät Vilkunan operoivan myös CIA:n kanssa, 
Vilkunalla ei ollut varsinaista kiinnijäämisen riskiä. Kun joskus havaittiin 
amerikkalaisten saaneen vääriä käsityksiä Suomen tilanteesta, Vilkuna saattoi 
oikaista heidän käsityksiään kertomalla esimerkiksi Kekkosen ja Hruštšovin 
keskusteluista.522  

Vilkunan kontaktit neuvostotiedusteluun olivat peräisin välirauhan ajalta. 
Helsingissä useaan otteeseen residenttinä toiminut Jelisei Sinitsyn nimesi pos-
tuumeissa muistelmissaan Vilkunan agentti ”Ahdiksi”.523  Sittemmin Vilkuna 
hoiti yhteyksiä useisiin neuvostotiedustelun miehiin, kuten Mihail Kotoviin, 
Juri Bakeihin ja Viktor Vladimiroviin.524 

Vaikka ajan myötä Vilkunan kontaktit länteen vähenivät, eivät ne loppu-
neet kokonaan. Yhteydenpito tapahtui kuitenkin erittäin vaivihkaisesti. Voi-
daan olettaa, että Kiinan-matkan huolimattomuus oli lisännyt varovaisuutta. 
Vilkuna ei koskaan matkustanut Yhdysvaltoihin, vaikka Paasonenkin oli ko-
vasti pyytänyt häntä Washingtoniin.525 

 
519 Kekkosen pvk. 1.8.1958. 
520 Kekkosen pvk. 21.11.1958. 
521 Heinäkuussa 1959 Vilkuna soitti Kekkoselle ja kertoi tavanneensa erään ”USA:n salaisen palvelun 
johtajan”. Kekkosen pvk. 18.7.1959; Syyskuussa 1960 Vilkuna oli käsitellyt ”yhteysmiehensä” kanssa 
Hruštšovin Suomen-vierailun jälkipyykkiä. Kekkosen pvk. 14.9.1960. 
522 Herlin, 283–284; Kekkosen pvk. 3.12.1960. 
523 Rentola 1997, 42–43. 
524 Vilkunan KGB-yhteydenpidosta ks. esim. Herlin, 270–280. Vilkunan ja Vladimirovin 
yhteydenpidosta ks. Vladimirov, 89–101. 
525 Herlin, 284. 



Länsi 

136 

Frank Friberg on Hannu Rautkallion mukaan kertonut katkaisseensa yh-
teydenpidon Vilkunaan noottikriisin jälkeen. Vilkuna oli yrittänyt hankkia 
Fribergin kautta Washingtonin ymmärtämystä Kekkosen pulmiin ja esittänyt 
toistuvasti ”anteeksipyyntöjä” tämän toiminnan vuoksi. Fribergin mukaan 
ajatustenvaihto Vilkunan kanssa oli käynyt sen verran yksipuoliseksi, ettei 
hän hyötynyt siitä enää mitään.526 Myös Kekkosen päiväkirjoissa maininnat 
Vilkunan länsitapaamisista loppuvat vuoteen 1961,527 joten Fribergin kerto-
maa voidaan pitää luotettavana. Friberg poistui Suomesta vuoden 1964 tou-
kokuun alussa.528 Kenties yhteyden katkeamiseen vaikutti sekin, että läntiset 
suurlähettiläät ryhtyivät 1950-luvun lopussa pitämään epävirallisesti kontak-
tia suoraan Kekkoseen. Kekkosella ei sen jälkeen ollut enää samanlaista tar-
vetta hoitaa länsiyhteyksiä Vilkunan kautta kuin aiemmin. 

3.5 LÄNSI VAKOILEE SUOMESSA 

Sotien jälkeisinä vuosina suurvaltojen tiedustelupalvelut saivat puuhailla 
Suomessa jokseenkin rauhassa. Punaisella Valpolla riitti lyhyellä ja ohdakkei-
sella taipaleellaan tekemistä kotimaisten hankkeiden, kuten asekätkennän ja 
Stella Polariksen, parissa. Toimintaa vaivasivat myös kokemattoman henkilö-
kunnan epävarmuus ja monenlaiset virheet. Valpon raunioille vuonna 1949 
perustetulla suojelupoliisilla ei ollut alkuvuosinaan resursseja eikä tarpeeksi 
tietoakaan puuttua ulkovaltojen toimintaan, vaikka esimerkiksi Neuvostolii-
ton tiedettiin harjoittavan Suomessa laajaa tiedustelua.529 

Lännen maanalaista vakoiluverkostoa selvittänyt X-komitea tai ainakin 
sen keskeiset jäsenet jatkoivat tilanteen seurantaa vielä 1950-luvun puolivä-
lissä. Näin täytyy päätellä Kustaa Vilkunan arkistosta löytyneiden papereiden 
perusteella. Syksyllä 1954 tuli toimeksianto selvittää Suomeen kohdistuvaa 
vakoilua ja hankkeita, jotka voisivat vaarantaa suhteet naapurimaihin – siis 
Neuvostoliittoon.530 

Tehtävä tuli epäilemättä valtiojohdolta. Tuloksena syntyi joulukuussa 1955 
raportti ulkomaisesta vakoilu- ja tiedustelutoiminnasta Suomessa. Raportista 
on säilynyt ainakin kaksi toisistaan poikkeavaa viimeistelemätöntä luonnosta. 
Toinen on Urho Kekkosen asiakirjojen joukossa ja toinen Kustaa Vilkunan ar-
kistossa. Laatijan nimeä tai organisaatiota ei mainita. Luultavasti raportissa 

 
526 Rautkallio 1991, 440. 
527 Viimeinen maininta Vilkunan länsikontakteista löytyy Kekkosen päiväkirjoista 5.4.1961. 
528 Frank Friberg, Diplomaattikortisto, UMA; Corps Diplomatique, Août 1964, UMA; Rislakki 2010, 
138. 
529 Rentola 2009a, 21; Rentola, Kimmo (1999): ”Punaisen Valpon synty”. Teoksessa Simola, Matti – 
Sirvio, Tuula: Isänmaan puolesta. Suojelupoliisi 50 vuotta. Gummerus, Helsinki, 59–61. 
530 Toimeksianto on kirjattu nimettömään paperilappuun, joka on päivätty lokakuun loppuun 1954. 
Hb:16, Kustaa Vilkunan kokoelma, TPA. 
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on yhdistelty ainakin suojelupoliisin, Vilkunan ja ”Lehmuksen putiikin” ke-
räämiä tietoja.531 

Lehmuksen putiikiksi kutsuttiin Kalle Lehmuksen johtaman Pääesikun-
nan tiedotusosaston epävirallista ja salaista tiedustelutoimintaa. Se näyttää 
saaneen alkunsa sodan jälkeen vuonna 1945, kun Pääesikunnan valvontatoi-
misto oli lakkautettu ja sen toiminnot oli siirretty punaiselle Valpolle. Leh-
muksen putiikin kumppanina oli Veikko Puskalan johtama SDP:n salainen 
tiedustelu.532 Puskalaa taas oli tiedustelumaailman saloihin perehdyttänyt 
eräs Rex Bosley.533 Samainen Bosley on kuvaillut Kalle Lehmusta ”hyväksi ka-
verikseen”.534 

Suojelupoliisi ei tosin tiettävästi seurannut läntisten tiedustelupalveluiden 
toimintaa ennen syksyn 1958 yöpakkaskriisiä, koska nämä laskettiin pääsään-
töisesti ystäviksi.535 Vähäiset resurssit käytettiin kotimaisten ja ulkomaisten 
kommunistien valvontaan.  
 
Raportissa todettiin, että Suomi oli sekä itäisen että läntisen valtaryhmittymän 
”suuren mielenkiinnon kohteena”. Molempien osapuolien arvioitiin tarkkai-
levan Suomea tulevana sotanäyttämönä ja pyrkivän selvittämään niin olosuh-
teet kuin maastonkin mahdollisimman tarkkaan.536 

Britannialla oli ollut jo vanhastaan mielenkiintoa Suomea kohtaan, eikä 
siinä näkynyt laantumisen merkkejä. Suomalaisten tietojen mukaan Secret Ser-
vice toimi täällä diplomaattisella linjalla, kaupallisella linjalla, teollisuuslinjalla 
ja kulttuurillisella linjalla. Näistä viimeisen tiedettiin toimivan sotilasasiamie-
hen välityksellä. Sotilasasiamiesten arvioitiin kuuluvan mahdollisesti SIS:n 
organisaatioon.537 

 
531 Vilkunan arkistosta löytynyt luonnos on lyhyempi kuin Kekkosella ollut versio. Vilkuna on tehnyt 
sisältökorjausten lisäksi omaan versioonsa myös joitain reunamerkintöjä. Vilkunan versio on päivätty 
9.12.1955, Kekkosen valmiimpi versio 8.12.1955, joten päivämäärät lienevät vain suuntaa antavia. 
Voi olla, että Vilkunan ensimmäinen versio on peräisin suojelupoliisilta tai Kalle Lehmukselta, ja 
Vilkuna on täydentänyt sitä ennen kuin on antanut uudemman luonnoksen Kekkosen luettavaksi. 
Jussi Lehmus on arvioinut, että Vilkunan luonnos olisi peräisin Lehmuksen putiikista. Ks. Lehmus – 
Lehtinen, 237. Lopullinen raportti on mahdollisesti annettu Paasikivelle. ”Yleiskatsaus nykyhetken 
ulkomaiseen vakoilu- ja tiedustelutoimintaan Suomessa”, 8.12.1955. 21/50, UKA; Raportin luonnos, 
9.12.1955. Hb:16, Kustaa Vilkunan kokoelma, TPA. 
532 Lehmus – Lehtinen, 195, 205–206; Lehmuksen ja Puskalan yhteistyöstä ks. Reuna, 135–136, 143–
144, 390–391. 
533 Bosley ja Puskala olivat Risto Reunan mukaan läheisissä tekemisissä viimeistään vuodesta 1948 
alkaen. Reuna, 144, 173; Myös Bosley on maininnut tunteneensa Puskalan. Bosley (haastattelu). 
MTA. 
534 Bosley (haastattelu). MTA. 
535 Rentola 2009a, 28. 
536 ”Yleiskatsaus nykyhetken ulkomaiseen vakoilu- ja tiedustelutoimintaan Suomessa”, 8.12.1955. 
21/50, UKA. 
537 Sama.  
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Suomessa toimi suuri joukko erilaisia brittitaustaisia asiantuntijoita, kaup-
paedustajia, opiskelijoita ja kulttuuriedustajia, joista suuren osan oletettiin toi-
mivan tiedustelun palveluksessa. Kulttuuriedustajien kohdalla mainittiin eri-
tyisesti British Council. Brittien asiamiesten koulutusta pidettiin pitkänä ja pe-
rusteellisena. Esimerkiksi sotilasasiamiehistä moni oli ollut ennen virallisen 
kautensa alkamista Suomessa pitkähkön ajan opiskelijana tai harjoittelijana 
tutustumassa olosuhteisiin ja opiskelemassa kieltä sekä suorittamassa näihin 
rooleihin liittyviä tiedustelutehtäviä. Brittien tiedustelutoiminta arvioitiin tai-
tavaksi ja hyvin suunnitelluksi. He osasivat hoitaa tiedustelun niin, ettei ta-
vallinen kansalainen todennäköisesti osannut edes pitää sitä vakoiluna. Siihen 
oli myös vaikea päästä käsiksi.538 

Viitteitä suoraviivaisemmastakin toiminnasta oli havaittu. Britit näyttivät 
yrittäneen värvätä suomalaisia kuuntelemaan Neuvostoliiton radioliiken-
nettä. He olivat myös jatkaneet yrityksiä värvätä suomalaisia käymään tiedus-
telumatkoilla Neuvostoliiton puolella. Retkillä oli ryhdytty käyttämään osit-
tain myös ”britti-imperiumin muiden kansakuntien edustajia”. Suomeen koh-
distuneen toiminnan johtoportaan arvioitiin olevan mahdollisesti Tukhol-
massa.539 Arvio lienee osunut oikeaan. Tukholmassa toimintaa oli koordinoi-
massa kenties Bosley tai hänen vanha esimiehensä Harry Carr. 
 
Kustaa Vilkuna on kirjoittanut käsin raportin luonnoksen marginaaliin Bri-
tannian vakoilun kohdalle ”agentuuriliike de Jersey”.540 Merkintä antaisi ym-
märtää, että brittiläisellä de Jersey & Co. (Suomi) Ltd:llä epäiltiin olevan jon-
kinlainen kytkös Britannian ulkomaantiedusteluun. Tarkemmin asia ei muis-
tiosta selviä, mutta hämäriä elementtejä yritykseen liittyi riittämiin. Esimer-
kiksi 1960-luvun taitteessa de Jersey sotkeutui Suomessa kyseenalaisiin pans-
sarivaunukauppoihin. 

De Jersey & Co. oli toiminut Suomessa vuosikymmenten ajan. Se oli jo 
1920-luvulla myynyt tekstiileitä Puolustusvoimille. 1950-luvulla yhtiön omis-
tajaksi tuli kaksi brittiläistä aatelista, Jermynin jaarli Victor Hervey ja tämän 
serkku Dundonaldin jaarli. Herveystä tuli isänsä kuoleman jälkeen vuonna 
1960 kuudes Bristolin markiisi. Hän oli nuoruudessaan toiminut asekauppi-
aana Espanjan sisällissodassa sekä istunut kolme vuotta vankilassa jalokivi-
varkaudesta toisen maailmansodan aikana.541 

Suomen Puolustusvoimat osti alkuvuodesta 1960 yhteensä 35 brittiläistä 
Charioteer-panssarivaunua de Jerseyltä, joka oli puolestaan ostanut ne huo-
mattavasti edullisemmalla kappalehinnalla Britannian hankintaministeriöltä 

 
538 Sama.  
539 ”Yleiskatsaus nykyhetken ulkomaiseen vakoilu- ja tiedustelutoimintaan Suomessa”, 8.12.1955. 
21/50, UKA. 
540 Raportin luonnos, 9.12.1955. Hb:16, Kustaa Vilkunan kokoelma, TPA. 
541 Jensen-Eriksen 2006, 215–217. 
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(Ministry of Supply). Saman vuoden lokakuussa Puolustusvoimat osti vielä 
40 vanhaa Comet-panssarivaunua de Jerseyn kautta – jälleen huomattavaan 
ylihintaan. Jälkimmäisen kaupan runnoivat läpi maalaisliittolainen puolus-
tusministeri Leo Häppölä ja puolustusministeriön kansliapäällikkö Paavo 
Lammetmaa, vaikka Puolustusvoimain komentaja Sakari Simelius oli vasta-
hankaan.542  

Foreign Officessa ihmeteltiin, miksi suomalaiset käyttivät välikätenä de 
Jerseytä. Samat panssarivaunut olisi voinut ostaa suoraan Britannian hallituk-
selta edullisemmin. Suomen ja Britannian kauppasuhteita tutkineen Niklas 
Jensen-Eriksenin mukaan järjestelyn täytyi olla erittäin tuottoisa de Jerseylle. 
Foreign Officessa pohdittiin myös korkean tason korruption mahdollisuutta. 
Britit arvelivat, että esimerkiksi Suomen puolustusministeriössä joku saattoi 
tehdä järjestelyllä hyvän tilin itselleen.543 Britit yrittivät vihjata asiasta hieno-
varaisesti myös suomalaisille.544 

De Jerseyn toiminta alkoi olla kiusallista briteille ja erityisesti Helsinkiin 
suurlähettilääksi saapuneelle Con O’Neillille. Hän oli nimittäin läheistä sukua 
de Jerseyn omistajille, Bristolin markiisille ja Dundonaldin jaarlille. Britit pel-
käsivät, että yhtiön mahdolliset laittomuudet ja ylihintaan myydyt panssari-
vaunut päätyisivät julkisuuteen, mikä aiheuttaisi häpeällisen kohun sekä lä-
hetystölle että Britannian hallitukselle. Lisäksi näytti siltä, että de Jersey oli 
valmis vastaanottamaan osamaksuna panssarivaunuista aseita, jotka se saat-
taisi myydä eteenpäin epäsoveliain tavoin. Tämä taas asettaisi molempien 
maiden hallitukset huonoon valoon.545 

Paavo Lammetmaa joutui heinäkuussa 1961 eroamaan kansliapäällikön 
paikalta. Puolustusvoimain komentaja Simelius oli ehdottanut presidentti 
Kekkoselle jo aiemmin Lammetmaan siirtämistä pois puolustusministeriöstä. 
Kekkonen taas oli pyytänyt puolustusministeriöltä selvitystä muun muassa 
siitä, miksi kalustoa oli ostettu välittäjän kautta eikä suoraan Britannian viran-
omaisilta.  

Panssarivaunukauppojen epäselvyydet eivät kuitenkaan olleet ainoa syy – 
tai välttämättä edes pääsyy – Lammetmaan potkuihin. Hän oli nimittäin toi-
mittanut ilman hallituksen tai presidentin lupaa Neuvostoliitolle muistion, 

 
542 Jensen-Eriksen 2006, 218–223; Simelius, Sakari (1983): Puolustusvoimien puolesta. 
Jalkaväenkenraalin muistelmat. WSOY, Helsinki, 162. 
543 Panssarivaunuhankinnoista tarkemmin ks. Jensen-Eriksen 2006, 218–224; Arkistolähteitä mm. M. 
S. Berthoudin muistiinpano 7.2.1961, N.H. Marshallin muistiinpano 11.5.1961 ja muita samasta 
kansiosta. FO 371/159318, TNA. 
544 M. Salminen Lontoosta Helsinkiin Pääesikunnan Ulkomaaosaston päällikölle 28.3.1962. ”Käynti 
Directorate of Munitions Sales’issa”. T-22018/6, KA; M. Salminen Lontoosta Helsinkiin Pääesikunnan 
Ulkomaaosaston päällikölle 3.10.1961. ”H.M.S. Porlock Bay”. T-22018/5, KA. 
545 Jensen-Eriksen 2006, 220–225. 
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joka käsitteli Pariisin rauhansopimuksessa puolustusvoimille määrättyjen ra-
joitusten poistamista. ”Armeija on kuin partiopoikaliike, jokainen tekee mitä 
tahtoo”, Kekkonen kirosi asiasta kuultuaan. De Jersey palkkasi Lammetmaan 
sittemmin sotilaalliseksi neuvonantajakseen.546 

Raportin luonnoksen marginaaliin de Jerseyn alapuolelle Vilkuna on mer-
kinnyt kolme nimeä: ”L. Melander”, ”Mac Gill” ja ”Boss”.547 Kaksi viimeistä 
olivat epäilemättä James H. Magill ja Rex Bosley, mutta molemmat oli kirjoit-
tamisen jälkeen yliviivattu. Kumpikaan heistä ei tässä vaiheessa enää asunut 
Suomessa. Lars Melander taas oli suomalainen jääkärikenraalimajuri, joka 
palveli vuosina 1937–42 sotilastiedustelun päällikkönä. Sotien jälkeen Melan-
der toimi Lounais-Suomen sotilasläänin komentajana, kunnes erosi vakinai-
sesta palveluksesta vuonna 1945 ja siirtyi de Jerseyn palkkalistoille johtajaksi. 
De Jerseyn brittiläinen johto kuvaili Britannian puolustusministeriölle ken-
raali Melanderia suomalaiseksi sotasankariksi, joka nautti korkeinta luotta-
musta maassaan. Melanderilla kerrottiin olevan niin läheiset yhteydet armei-
jan hankintahenkilöstöön, että hän pääsi vaikuttamaan budjettivarauksiin.548 

Melanderin mahdollinen yhteys brittitiedusteluun ei käy raportista ilmi. 
Valvontakomission brittiläisen osaston raporteista kuitenkin selviää, että Me-
lander tapasi sodan jälkeen säännöllisesti Bosleyta ja Magillia – jälkimmäistä 
pelkästään huhtikuussa 1947 ainakin neljästi. Magillin raporteissa Melanderin 
mainitaan olevan entinen sotilastiedustelun päällikkö.549 Tästä ei kuitenkaan 
voi vetää johtopäätöstä, että Melander olisi ollut brittitiedustelun palkkalis-
toilla. Vilkunan merkintä saattoi liittyä myös suomalaisiin salahankkeisiin, 
joissa Melander oli mukana.550 
 
Suojelupoliisilla oli läntisistä tiedustelupalveluista läheisimmät kontaktit 
juuri Britannian SIS:ään. Yhteys näyttää olleen olemassa kutakuinkin Supon 
toiminnan alusta saakka, sillä eräitä itärajan yli saapuneita loikkareita osattiin 
neuvoa brittien puheille ja sitä tietä eteenpäin.551 

Esimerkiksi käy inkeriläismies Leo Pettisen tarina. Pettinen oli tullut tava-
rajunan kyydissä Neuvostoliitosta rajan yli Suomeen uudenvuodenaattona 
1952. Turvapaikkaa hakenut Pettinen otettiin suojelupoliisin kuulusteltavaksi. 
Vapautumisen jälkeen Supon ylietsivä ehdotti hänelle ”jäähyväiskävelyä” 
Helsingissä. Kävelyn aikana heidän seuraansa lyöttäytyi Rexiksi esittäytynyt 

 
546 Jensen-Eriksen 2006, 224; Kekkosen pvk. 11.7.1961. 
547 Raportin luonnos, 9.12.1955. Hb:16, Kustaa Vilkunan kokoelma, TPA. 
548 Melander työskenteli vuosina 1952–57 jopa yhtiön toimitusjohtajana. Jensen-Eriksen 2006, 217; ” 
HS 23.1.1962; HS 14.8.1937. 
549 Vieraslistat. WO 32/14560, TNA. 
550 Melander oli mukana ryhmässä, joka suunnitteli sodan jälkeen vallankaappausta ja uuden 
hallituksen muodostamista. Ks. Rislakki 2010, 112; Vesikansa, 40. 
551 Rentola 2009a, 21–22, 165. 
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brittimies. Tämä ehdotti Pettiselle matkan jatkamista Lontooseen. Siellä Petti-
sestä koulutettiin länsiagentti, joka palautettiin Neuvostoliittoon heinäkuussa 
1954. Todellisuudessa Pettinen ei ollut loikkari vaan Neuvostoliiton turvalli-
suusministeriö MGB:n lähettämä tiedustelija. Näin tieto Supon ja brittitiedus-
telun yhteistyöstä päätyi myös Moskovaan.552 

1950-luvun kuluessa suojelupoliisi alkoi hiljalleen kytkeytyä kylmän so-
dan suurvaltojen vakoojapeliin. Nato-maiden Tanskan ja Norjan välityksellä 
suomalaiset saivat kontakteja länsivaltoihin ja tietoa Neuvostoliitosta loikan-
neiden tiedustelu-upseereiden kertomasta. Kun Kekkonen oli valittu presi-
dentiksi, alkoi myös KGB lähestyä Supoa. Sen tavoitteena oli, että Supo alkaisi 
valvoa tarkemmin läntisiä tiedustelupalveluita. Konsuli Grigori Golub otti yh-
den loikkauksen takia yhteyttä Supon päällikköön Armas Alhavaan ja kyseli, 
eikö Suomen ja Neuvostoliiton välillä ollut herrasmiessopimusta tapausten 
hoitamisesta. Golub oli suorapuheinen tiedustelumies, joka ei ammattiaan pii-
lotellut. Hänestä tuli sittemmin Supon idänkontakti vuosiksi eteenpäin.553 

Yhdysvaltain tiedustelu toimi suomalaisten tietojen mukaan pitkälti sa-
moin periaattein kuin brittien mutta osoitti suurempaa aktiivisuutta. Amerik-
kalaiset pyrkivät värväämään sekä Suomen että muiden maiden kansalaisia 
asiamiehikseen. Ensin nämä koulutettiin Yhdysvalloissa, Saksassa tai Nor-
jassa. Sen jälkeen heidät pyrittiin soluttamaan tavalla toi toisella merkittäviin 
virastoihin Suomessa, aluksi hyvinkin vaatimattomille paikoille.554 

Amerikkalaiset tekivät tiivistä yhteistyötä norjalaisten kanssa. Erityisesti 
tämä näkyi Neuvostoliiton puolelle suuntautuvassa partiotoiminnassa. Viit-
teitä oli myös siitä, että Yhdysvaltain armeijassa palvelevia suomalaisia up-
seereita käytettiin yhteydenottajina, minkä lisäksi upseereiden kauttaan py-
rittiin vaikuttamaan merkittävässä asemassa olevien suomalaisten mielipitei-
siin.555  

Vilkuna oli kirjoittanut raportin luonnoksen marginaaliin – tosin Ruotsin 
kohdalle – eversti Alpo Marttisen nimen.556 Marttinen oli Mannerheim-ristin 
ritari ja sodan jälkeen tunnetuimpia asekätkijöitä. Hän ja toistakymmentä 
muuta asekätkentään osallistunutta upseeria pakenivat Yhdysvaltoihin ja liit-
tyivät maan asevoimiin, jossa kohosivat nopeasti alokkaista eversteiksi tai 
everstiluutnanteiksi. Ryhmää kutsuttiin ”Marttisen miehiksi”.557  

 
552 Kivinen, Birgitta (2006): ”Supon salatut loikkariluovutukset”. Suomen Kuvalehti 41/2006, Helsinki. 
553 Rentola 2009a, 23; Rentola 1997, 474. 
554 ”Yleiskatsaus nykyhetken ulkomaiseen vakoilu- ja tiedustelutoimintaan Suomessa”, 8.12.1955. 
21/50, UKA. 
555 Sama. 
556 Raportin luonnos, 9.12.1955. Hb:16, Kustaa Vilkunan kokoelma, TPA. 
557 Marttisesta tarkemmin ks. Tuunainen, Pasi (2012): Marttinen. Kahden armeijan soturi. Otava, 
Helsinki. 
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Marttinen palveli Yhdysvaltain armeijassa ja sotakorkeakoulussa Skandi-
navian ja tiedustelun asiantuntijana, osallistui Vietnamin sotaan sekä toimi 
muun muassa Pentagonin erikoisoperaatiopäällikkönä. Kun CIA:n palveluk-
seen päätynyt Aladár Paasonen sai 1950-luvun alussa viisumin Yhdysvaltoi-
hin ja saapui New Yorkiin, häntä vastaanottamaan lähetettiin juuri Martti-
nen.558  

Marttinen oli epäilemättä kytköksissä läntiseen tiedustelutoimintaan ja 
stay behind -verkoston rakentamiseen Suomessa. Hän oli jo 1948 esittänyt Pen-
tagonille laajaa yhteistyötä Suomen pelastamiseksi kommunismilta. Marttisen 
suunnitelmassa Suomeen perustettaisiin vapautusarmeija, jonka päällikkönä 
hän itse toimisi.559 

Yhdysvaltain lähetystön edustajat olivat matkustelleet ahkerasti etenkin 
Lapissa ja muualla Pohjois-Suomessa ja. Heidän tarkoituksenaan oli ollut sel-
vittää muun muassa tieverkoston ja siltojen kanto- ja kuljetuskykyä. Amerik-
kalaisia kiinnostivat myös tutka-asemat sekä erityisesti lentokentät, jotka eivät 
olleet vakinaisessa käytössä.560 

Raportin mukaan oli ilmeistä, että Yhdysvallat suoritti Norjasta käsin kau-
kotiedustelulentoja Suomen yli jopa syvälle Neuvostoliittoon. Siitä olivat to-
disteina Lapissa silloin tällöin tehdyt ”surinahavainnot”. Kaikki havainnot ei-
vät luonnollisestikaan tulleet viranomaisten tietoon.561 

Suomen sotilastiedustelu oli jo aiemmin saanut selville Ruotsin, Norjan, 
Britannian, Yhdysvaltain ja Ranskan rakentaneen Suomeen salaisen radiotie-
dotusverkoston Neuvostoliiton miehityksen varalta. Ne olivat valmistautu-
neet myös läpimarssia hidastavaan sabotaasiin ja hävitykseen. Suomalaisten 
käsityksen mukaan toiminta oli järjestetty taitavasti, varovasti ja runsain va-
roin. Vieraat maat toimivat Suomessa osittain kukin tahollaan mutta osittain 
yhdessä. Mukana tiedettiin olleen suomalaisia korkea-arvoisia evp-upsee-
reita.562 

Suojelupoliisin suhteet CIA:n edustajiin tiivistyivät 1950-luvun loppua 
kohden. Keskeisesti tähän vaikutti New Yorkissa radistina ja avustajana il-
legaalitiedustelussa toimineen KGB-everstiluutnantti Reino Häyhäsen loik-
kaus Yhdysvaltoihin. Häyhäsen avulla FBI nappasi kymmenen vuotta Yhdys-
valloissa toimineen illegaalin tiedustelu-upseerin, eversti Rudolf Abelin. Ta-
paus oli maailmanluokan uutinen. Inkeriläistaustainen Häyhänen oli asunut 

 
558 Rislakki 2010, 408–409. 
559 Sama, 408. 
560 ”Yleiskatsaus nykyhetken ulkomaiseen vakoilu- ja tiedustelutoimintaan Suomessa”, 8.12.1955. 
21/50, UKA. 
561 Sama 
562 Rentola 1997, 205. 
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Suomessa vuosina 1949–52 ja esiintynyt nimellä Eugen Nikolai Mäki. Suojelu-
poliisi auttoi CIA:ta selvittämään tämän taustoja.563 

Ruotsin ulkomaantiedustelun mielenkiinto Suomea kohtaan oli ollut suu-
rimmillaan heti sotien jälkeen mutta rauhoittunut sittemmin. Suomalaisten 
havaintojen mukaan ruotsalaiset eivät olleet niinkään kiinnostuneet yksityis-
kohdista vaan pyrkivät seuraamaan yleisemmin maan tilanteen kehitystä ja 
valtiojohdon käsityksiä tulevasta. Myös Neuvostoliiton toimenpiteet ja poli-
tiikka, neuvostotiedustelun kohteet ja tavoitteet sekä Suomen yli länteen 
suuntautunut toiminta kiinnostivat ruotsalaisia.564 

Raportin mukaan Ruotsin tiedustelu keräsi tietoja ystävyys- ja tuttavuus-
suhteiden kautta. Näitä huolella valittuja kontakteja rakennettiin erityisesti 
ruotsinkielisiin piireihin. Kohteena olivat sekä siviilit että upseerit. Tällaisten 
yksityisten keskustelujen kontrollointi todettiin käytännössä mahdottomaksi. 
Todennäköisesti ruotsalaiset harjoittivat Suomessa myös varsinaista vakoilua. 
Sitä arveltiin johdettavan Ruotsin yleisesikunnan ulkomaaosastolta käsin. 
Ruotsalaisilla ei ilmeisesti kuitenkaan ollut pysyvää urkintaorganisaatiota 
Suomessa.565 

Läntisen naapurimaan uteliaisuus näytti kohdistuvan lähinnä Saaristome-
relle sekä Suomen etelä- ja itärannikoiden suuntaan. Näistä alueista olivat 
kiinnostuneita ”erilaisten järjestöjen” vieraina liikkuneet ruotsalaiset, joiden 
epäiltiin olleen ulkomaantiedustelun palveluksessa. Saaristomerellä oli ha-
vaittu sellaisten kohteiden valokuvausta, jotka olivat Ruotsin kannalta erityi-
sen mielenkiintoisia.566 

Oma lukunsa oli Tornionjokilaakso, jossa ”kaikkinainenkin vakoilun luon-
toinen toiminta tuntuu olevan jokseenkin vilkasta”. Ruotsin puolella kaikkien 
tullipäällysmiesten arvioitiin olevan tiedustelutoimintaan värvättyjä. Suuri 
osa tullivartioista oli luultavasti myös tiedustelun palveluksessa. Heidän teh-
tävänsä oli seurata tilanteen kehitystä Suomen puolella, ehkä lähinnä vasta-
vakoilumielessä. Ruotsalaisten ”rajavarmistus” työntyi myös reippaasti Suo-
men rajojen sisäpuolelle. Pohjois-Suomessa oli ruotsalaisilla jonkinlainen 
agenttiverkosto, mutta sen toimintaa ei pidetty erityisen tehokkaana.567 

Myöhemmin, 1970-luvulla, ruotsalaisten tiedusteluoperaatiot tulivat ryti-
nällä julkisuuteen niin sanotussa IB-skandaalissa, kun ruotsalaislehti paljasti 

 
563 Rentola 2009a, 24; Supon tarkka selvitys Häyhäsen taustasta löytyy Kekkosen asiakirjojen 
joukosta. 21/50, UKA. 
564 ”Yleiskatsaus nykyhetken ulkomaiseen vakoilu- ja tiedustelutoimintaan Suomessa”, 8.12.1955. 
21/50, UKA. 
565 Sama. 
566 Sama. 
567 Sama. 
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salaista tiedonhankintaa hoitaneen Informationsbyrån (IB) toiminnan. Varsin-
kin Suomen maaperällä suoritettu tiedustelu sekä Ruotsin ulkoministeri Sven 
Anderssonin ylimielisyys ja valehtelu asiassa loukkasivat syvästi Kekkosta.568 

Norjalaisten harjoittama suomalaisten kaukopartiomiesten värväys ret-
kille Neuvostoliittoon oli havaintojen mukaan päättynyt 1950-luvun puolivä-
liin mennessä. Sen sijaan norjalaisten todettiin ryhtyneen varastoimaan mate-
riaalia rajan omalle puolelleen. Mikäli Suomi tulisi miehitetyksi, sitä voitaisiin 
työntää Suomen puolelle mahdollisesti rakenteilla olevan organisaation puit-
teissa. Näin tiedottajaverkosto saataisiin nopeasti kuntoon. Puuhamiehinä oli 
Naton palveluksessa työskenteleviä suomalaisia emigrantteja. Norjalaisilla ar-
vioitiin olevan jokseenkin tarkat tiedot Lapin ja muun Pohjois-Suomen oloista, 
sillä rajaliikenne oli varsin vapaata. Lisäksi norjalaisten tiedettiin keräilevän 
lähetystön välityksellä tietoja maastosta ja liikenneyhteyksistä muuallakin 
Suomessa.569 

Jälkikäteen tiedetään norjalaisten ja ruotsalaisten upseereiden operoineen 
Lapissa Suomen puolella salaa ainakin vuoteen 1955 saakka ja kätkeneen esi-
merkiksi räjähteitä siltojen yhteyteen. Sotatilanteessa maat varautuivat työn-
tämään joukkojaan Suomen alueelle.570 

Syyskuussa 1957 Norjan tiedustelupäällikkö Vilhelm Evang kävi Kekko-
sen luona ja kertoi, että norjalaiset olivat varautuneet Pohjois-Suomen läpi ta-
pahtuvaan hyökkäykseen ja rikkoneet Suomen suvereniteettia operaatioil-
laan.571 Vilkuna on lisännyt Evangin nimen myös raportin luonnokseen.572 

Puolustusvoimissa oltiin tietoisia ruotsalaisten ja norjalaisten asekätköistä. 
Pääesikunnan tiedotusosaston päällikkö Kalle Lehmus kertoi toiminnasta 
Paasikivelle syyskuussa 1955. Lehmuksen mukaan hankkeista oli luovuttu, 
kuten myös valmiusorganisaation rakentamisesta niiden avulla.573  

Asekätköjä ei kuitenkaan mainittu Vilkunan raportissa. Voi olla, ettei Leh-
mus kertonut Vilkunalle kaikkea tiedettyä. Luultavampaa on, että näin räi-
keää suvereniteetin rikkomista ei haluttu panna paperille. Asia ei välttämättä 
ollut vielä Neuvostoliiton tiedossa, eikä sen haluttu sinne päätyvän. Se olisi 
osoittanut konkreettisesti, että länsivallat valmistautuivat käyttämään Suo-
men aluetta aggressiiviseen toimintaan Neuvostoliittoa vastaan. 

 
568 IB-skandaalista tarkemmin ks. Suomi, Juhani (1998): Liennytyksen akanvirrassa. Urho Kekkonen 
1972–1976. Otava, Helsinki, 556–570. 
569 ”Yleiskatsaus nykyhetken ulkomaiseen vakoilu- ja tiedustelutoimintaan Suomessa”, 8.12.1955. 
21/50, UKA; Norjalaisten tiedusteluretket Suomen alueelta Neuvostoliittoon saattoivat jatkua jopa 
1970-luvulle saakka. Rislakki 2010, 316. 
570 Salminen, 294; Rislakki 2010, 315, 325; Visuri 2006, 121. 
571 Salminen, 241; Rislakki 2010, 315. 
572 Raportin luonnos, 9.12.1955. Hb:16, Kustaa Vilkunan kokoelma, TPA. 
573 Rentola 1997, 379. 
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Ranskan tiedustelupalvelulla oli ollut Suomessa aiemmin jonkinlainen 
verkosto. Ranskalaisille oli syötetty ”vanhentuneita ja moneen kertaan käytet-
tyjä tietoja”, minkä seurauksena toiminta oli sittemmin lamaantunut. Vär-
väysyrityksetkään eivät olleet havaintojen mukaan mainittavammin onnistu-
neet. Sen sijaan oli viitteitä siitä, että suomalaisia oli ollut Ranskan tiedustelun 
palveluksessa Ranskassa. Näitä henkilöitä oli yritetty palauttaa Suomeen asia-
miehiksi, mutta he eivät olleet juurikaan toimineet sen jälkeen, kun olivat huo-
manneet joutuneensa tarkkailuun.574  

Ranskan Pohjoismaihin kohdistuvaa toimintaa johdettiin suomalaisten tie-
tojen mukaan Tukholmasta käsin. Ranskalaisten toiminta näytti 1950-luvun 
puolivälissä kokonaisuudessaan ”melkoisen pidättyväiseltä”. Ranskan viral-
linen edustusto oli tosin havaittu kärkkääksi kyselemään suomalaisten tietoja 
Neuvostoliitosta.575 

Myös Länsi-Saksan tiedustelu operoi Suomessa. Oli merkkejä siitä, että 
saksalaiset olisivat olleet mukana järjestelemässä amerikkalaisten ja norjalais-
ten kanssa tiedusteluretkiä Lapista ja Pohjois-Suomesta Neuvostoliittoon. Li-
säksi länsisaksalaisen tiedustelun oli havaittu etsivän kontakteja Etelä-Suo-
messa. Tavoitteena arveltiin olevan asiamiesten hankkiminen seuraamaan 
Neuvostoliiton laivaston kehitystä ja sen liikkeitä. Mahdollisesti kaavailtiin 
myös Neuvostoliiton radioliikennettä seuraavaa kuunteluorganisaatiota. Yh-
teysmiehinä Länsi-Saksan tiedustelu käytti Suomeen liikennöivien saksalais-
ten kauppa-alusten henkilökuntaa.576 

Yöpakkasten jälkeen Neuvostoliiton painostus alkoi vaikuttaa suojelupo-
liisin toimintaan. Uuteen orientaatioon kuului, että Supon tuli pitää kiinteäm-
min silmällä länsivaltojen tiedustelua. Kimmo Rentolan mukaan uusi suun-
tautuminen näkyi päällisin puolin valtiojohdolle tehtävässä raportoinnissa 
mutta käytännössä läntiset tiedustelupalvelut laskettiin edelleen pääsääntöi-
sesti ystäviksi. Supo sai amerikkalaisilta ja briteiltä jatkuvasti hyvää tietoa ja 
antoi samalla omaansa. Suomalaiset kuitenkin karttoivat yhteistyötä länsisak-
salaisten kanssa, koska maa herätti voimakkaita tuntemuksia niin Kekkosessa 
kuin neuvostoliittolaisissa.577  
 
Ulkomaisten vakoiluoperaatioiden lisäksi Suomessa oli sodan jälkeen ja 1950-
luvulla käynnissä useampia kotoperäisiä salahankkeita. Vilkuna näyttää ol-
leen perillä niistäkin. Varsinkin oikeistopiireissä pelättiin kommunistien val-
lankaappausta ja valmistauduttiin kolmannen maailmansodan syttymiseen ja 

 
574 ”Yleiskatsaus nykyhetken ulkomaiseen vakoilu- ja tiedustelutoimintaan Suomessa”, 8.12.1955. 
21/50, UKA. 
575 Sama. 
576 Sama. 
577 Rentola 2009a, 28.  
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Neuvostoliiton miehitykseen. Hankkeiden uskottavuudesta voi esittää erilai-
sia arvioita, enkä tässä ota siihen kantaa tämän tarkemmin. Pelkästään niiden 
olemassaolo osoittaa, millaisessa epävarmuuden ilmapiirissä Suomessa elet-
tiin. 

Oikeiston salahankkeissa katse oli suunnattu tiukasti lännen suuntaan. 
Puuhamiehet olivat pitkälti porvaristoa ja evp-upseereita. Varsinkin jälkim-
mäisiä riitti, sillä armeijaa oli täytynyt Moskovan välirauhansopimuksen takia 
supistaa voimakkaasti. Ainakin toista tuhatta upseeria oli saanut lähtöpas-
sit.578 Puolustusvoimien piiristä oli jokusen kerran lähestytty myös Rex Bos-
leyta ja pyritty hakemaan brittien tukea hankkeille.579 

Hankkeet kytkeytyivät osaltaan länsivaltojen suursodan varalta tekemiin 
valmisteluihin Euroopassa. Mukana oli myös sotien jälkeen Yhdysvaltoihin 
paenneita suomalaisia upseereita. Professori, majuri Lauri ”Tahko” Pihkala ja 
kenraalimajuri evp. Harald Roos olivat alkuvuodesta 1948 ottaneet hallituk-
sen tietämättä yhteyttä Norjan sotilasjohtoon sekä länsivaltojen edustajiin 
Ruotsissa ja Norjassa. He tunnustelivat pohjoismaista puolustusliittoa, kertoi-
vat Neuvostoliiton vastaisesta aseistautuneesta maanalaisesta liikkeestä ja 
pyysivät lännen apua. Yhdysvalloissa asiaan suhtauduttiin sen verran vaka-
vasti, että sotilasasiamies kutsuttiin Helsingistä Osloon.580 

Näiden niin sanottujen Pohjola-aktivistien toiminta sai sittemmin uutta ki-
pinää yöpakkaskriisistä 1950-luvun lopussa. Suomessa ydinryhmään kuului 
useita korkeita upseereita, kuten kenraaliluutnantit Lennart Oesch, Hugo Ös-
terman ja Leonard Grandell, kenraalimajuri A.-E. Martola sekä everstit Walter 
Horn ja Valo Nihtilä. Suunnitelmista kerrottiin Väinö Tannerille, joka puoles-
taan informoi Ruotsin pääministeriä Tage Erlanderia. Myös Kekkoselle ja 
muille korkeille suomalaisilla poliitikoille kerrottiin hankkeesta. Aluksi presi-
dentti tyytyi seuraamaan asiaa sivusta, mutta vihelsi keväällä 1962 pelin 
poikki ja käski ulkoministeri Ahti Karjalaisen tehdä aktivisteille selväksi, että 
valtiojohto irtisanoutui puuhastelusta.581 Pohjola-aktivistien toiminta kytkey-
tyi ilmeisesti myös lännen stay behind -hankkeeseen.582 

Pentti Airio on uskottavasti arvioinut, että Kekkonen pelkäsi Pohjola-akti-
vistien toiminnan saattavan sotkea herkkiä ulkopoliittisia suhteita.583 Olihan 
taustalla niin noottikriisi kuin KGB-majuri Anatoli Golitsynin loikka.  

Sodan jälkeen Helsingissä oli suoraa toimintaa suunnitellut ryhmä, johon 
kuuluivat muun muassa Stockmannin toimitusjohtaja, kauppaneuvos Walter 

 
578 Airio, 145. 
579 Jeffery, 684. 
580 Rislakki 2010, 112; Airio, 168. 
581 Pohjola-aktivismista ks. Airio, 172–186; Rislakki 2010, 112; Ruotsalaisten aktivistien toiminnasta 
ja toisaalta Suomen sotilasjohdon suhtautumisesta siihen ks. Salminen, 237–241. 
582 Pesu, 196–197. 
583 Airio, 186. 
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Rydman sekä aiemmin mainittu kenraali Lars Melander. Suunnitelmana oli 
ilmeisesti tehdä vallankaappaus valtaamalla Yleisradion toimitalo ja muodos-
tamalla sen jälkeen uusi hallitus.584 

Pariisiin muuttaneen liikemiehen, ulkoministeriön kauppapoliittisen osas-
ton entisen päällikön Tauno Jalannin hanke oli oma lukunsa. Jalanti oli pal-
kannut asekätkentää organisoineen ja siitä vankilaan tuomitun eversti Valo 
Nihtilän palvelukseensa vuonna 1951. Nihtilä solmi Pariisissa yhteyksiä vasta 
perustettuun Natoon ja valmisteli lännen sotilasstrategien kanssa Suomen liit-
tämistä sotatilanteessa länsiliittoumaan. Hankkeessa olivat tiettävästi mukana 
myös lehtimoguli Eljas Erkko ja pankinjohtaja Matti Virkkunen, jonka kautta 
rahoittajana oli Kansallis-Osake-Pankki. Suunnitelmissa oli pakolaishallituk-
sen perustaminen Ruotsiin ja jopa Yhdysvaltoihin siirtyminen. Kustaa Vil-
kuna sai X-komitean myötä tietää myös tästä hankkeesta. Hän kävi 1952 Pa-
riisissa tapaamassa Nihtilää ja varoitti puuhastelusta. Vilkunan mukaan Nih-
tilä kiisti huhut Nato-yhteyksistään.585 

3.6 SALAINEN KANAVA PRESIDENTTIIN  

Suomen 1950-luvun sisäpoliittinen valtataistelu huipentui vuoden 1956 presi-
dentinvaaleihin. Porvariryhmät äänestivät valitsijamiesvaalin toisella kierrok-
sella mustaa hevosta, istuvaa presidenttiä J. K. Paasikiveä, mutta kommunistit 
jakoivat äänensä maalaisliiton Urho Kekkoselle ja sosiaalidemokraattien K.-
A. Fagerholmille. Näin Paasikivi pelattiin ulos, ja presidentiksi valittiin lo-
pulta Kekkonen niukimmalla mahdollisella äänierolla 151–149.586 

Britannian Helsingin-lähetystössä Kekkosen valinta oli odotettu eikä näytä 
herättäneen kummempia huolenaiheita. Kekkosen katsottiin jatkavan pitkälti 
Paasikiven linjalla.587 Tässä vaiheessa Lontoossa oli jo hyväksytty, että Kekko-
sen valintaan täytyisi sopeutua. Jotta Suomen suuntaan voitaisiin vaikuttaa, 
oli koetettava vaikuttaa Kekkosen käsityksiin. Vesa Vares on huomauttanut, 
että kyse oli nimenomaan sopeutumisesta tosiasiaan, joka ei sinänsä miellyt-
tänyt. Vielä pari vuotta aiemmin Kekkosessa nähty luottamuksen potentiaali 
oli ehditty menettää.588 

Vuosien saatossa Helsingistä Lontooseen lähetetyistä diplomaattirapor-
teista löytyy kiinnostavia yhtäläisyyksiä. Useampi Britannian Helsingin-lä-
hettiläs vaikuttaa suhtautuneen virkakautensa alussa kriittisesti Kekkoseen, 
kuten myös heidän amerikkalaiset kollegansa. Muutaman vuoden kuluessa 

 
584 Rislakki 2010, 112; Vesikansa, 40. 
585 Vesikansa, 46–48; Rislakki 2010, 112–113. 
586 Suomi 2010, 244–247. 
587 Creswell Selwyn Lloydille 7.1.1957. FO 473/13, TNA. 
588 Vares, 243. 
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näkemykset kuitenkin pehmenivät. Oletettavasti alkuvaiheessa lähettiläiden 
näkemykset perustuivat Foreign Officelta ja muilta diplomaateilta saatuihin 
tietoihin. Helsingissä asuneiden läntisten diplomaattien elinpiiri oli jo lähtö-
kohtaisesti kekkosvastaisempi kuin muu maa keskimäärin. Ajan kuluessa he 
ehtivät tutustua Kekkoseen henkilökohtaisesti ja luultavasti myös oppivat 
ymmärtämään paremmin Suomen ulkopolitiikkaa määrittäneitä geopoliittisia 
realiteetteja. 

Kekkosen ensimmäisten pääministerivuosien aikainen lähettiläs Andrew 
Noble arvioi kesällä 1953, että Kekkonen oli osoittautunut valtiomieheksi, joka 
piti tiukasti kiinni Suomen itsenäisyydestä.589 Noblea seurannut suurlähettiläs 
Michael J. Creswell sen sijaan piti Kekkosta kautensa alussa lähinnä presiden-
tin virkaa kärkkyvänä Neuvostoliiton myötäilijänä. Neljän Suomessa vietetyn 
vuoden jälkeen Creswell oli kuitenkin vakuuttunut siitä, ettei Kekkonen pyr-
kinyt edistämään neuvostoliittolaisten suunnitelmia. Presidentin politiikka oli 
olosuhteiden sanelemaa eikä tehnyt Kekkosesta yhtään vähemmän isänmaal-
lista suomalaista. Creswell katsoi Kekkosen varjelevan idänsuhteita säröiltä, 
mutta taustalla häämötti tavoite menetetyn Karjalan saamiseksi takaisin.590 
Loppuraportissaan keväällä 1958 Creswell totesi, että Kekkonen ymmärsi hy-
vien länsisuhteiden merkityksen, olihan Suomen talous riippuvainen länsi-
kaupasta. Kekkonen oli myös hyvin tietoinen kommunismin vaaroista ja piti 
erityisen tärkeänä, että elintaso Suomessa säilyisi parempana kuin Neuvosto-
liitossa, jotta kommunistit eivät saisi siitä propaganda-asetta.591  

Yhdysvaltain suunnalla tutuksi tullut keskinäinen epäluulo ja suhteiden 
viileys jatkuivat presidentiksi valinnan jälkeen.592 Amerikkalaisten asennetta 
kuvasti se, ettei ulkoministeri John Foster Dulles antanut edes lupaa onnitella 
Kekkosta tämän astuessa presidentin virkaan. Dulles tosin perusteli asiaa 
sillä, ettei Paasikiveäkään ollut vuonna 1950 onniteltu.593 Kekkonen itse toivoi, 
että amerikkalaisten epäluulot kantautuisivat neuvostoliittolaisten korviin, 
koska se lisäisi Moskovan luottamusta häneen.594 

 
589 Noble Lontooseen Salisburylle 15.7.1953. ”Events in the life of the Finnish coalition government”. 
FO 473/15, TNA 
590 Creswell Lontooseen Selwyn Lloydille 25.3.1958. ”Ambassador’s valedictory despatch on 
Finland”. FO 473/15, TNA. 
591 Sama. 
592 Rautkallio 1990, 364–365. 
593 Hanhimäki 1996, 13; Rislakki 132; Rautkallio 1990, 365. 
594 Suomi 1992, 108. 
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Brittien myötämielisempi suhtautuminen ja kiinnostus Kekkoseen näkyi jo 
ensimmäisenä virkavuotena, kun brittihallinto halusi rakentaa suoran epävi-
rallisen kanavan Suomen presidenttiin. Asiaa pantiin toimittamaan vanha 
tuttu Rex Bosley. 

Bosley tapasi maaliskuun 26. päivänä 1957 Kaarlo Hillilän ja kertoi, että 
Britannian hallituksessa oli ryhmä, joka halusi pitää yhteyttä Kekkoseen ja in-
formoida tätä epävirallisesti Bosleyn kautta. Bosleyn mukaan Britanniassa 
tunnettiin luottamusta presidenttiä kohtaan mutta amerikkalaiset epäilivät 
tätä. Bosley arveli, että amerikkalaisten suhteen tunne oli molemminpuolinen. 

Presidentti Urho Kekkosen virkaanastujaiset Helsingissä 1. maaliskuuta 1956. Kekkonen 
laskeutuu alas Eduskuntatalon portaita yhdessä entisen presidentin J. K. Paasikiven kanssa. 
(UA Saarisen kokoelma / JOKA / Museovirasto) 
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Bosley pyysi Hillilää välittämään tiedot asiasta Kekkoselle. Samalla hän kertoi 
olleensa yhteydessä myös Tauno V. Mäkeen ja ilmoittaneensa ”tälle asioita”.595 

Metsästyksenvalvoja Tauno V. Mäki kuului vuosikymmenien ajan Kekko-
sen ja Hillilän ystäväpiiriin. He olivat tutustuneet jo sota-aikana Lapissa.596 
Mäki tunsi laajasti suomalaisia päättäjiä ja ulkomaisia diplomaatteja, koska 
järjesti Evon metsäkoululla valtioneuvoston hirvijahteja diplomaattikunnalle 
ja valtiojohdolle.597 Bosley on muistellut tutustuneensa Mäkeen 1940-luvun 
puolivälissä.598 

Bosleyn asemapaikkana oli vuoden 1957 tietämillä Tukholma, mutta hän 
vieraili säännöllisesti Suomessa. Hillilää tavatessaan Bosley kertoi kansainvä-
lisistä tapahtumista ja suomalaisten kommunistien puuhista. SIS:llä oli hyvät 
tietolähteet Britannian kommunistipuolueen johdossa, joten he saivat tarkko-
jakin tietoja. Bosley kehui Hillilälle tietävänsä Suomen kommunisteista enem-
män kuin ”kukaan ulkopuolinen Suomessa”.599 

Ei ole tietoa, kuinka säännöllisesti Bosley oli pitänyt Hillilään yhteyttä läh-
dettyään Suomesta vuonna 1953. Hillilän päiväkirjamuistiinpanot Bosleyn ta-
paamisista alkavat helmikuussa 1957. Hillilä oli tuohon aikaan enemmän tai 
vähemmän työtä vailla. Hän oli saanut muutamaa vuotta aiemmin potkut 
Kansaneläkelaitoksen johtajan virasta juopottelun takia.600  

Ilmeisesti Hillilä ei ollut välittänyt brittien toivetta Kekkoselle vielä maa-
liskuisen tapaamisen jälkeen, sillä Bosley otti asian esille uudemman kerran 
kesäkuun lopulla palattuaan Lontoosta. Bosley oli tavannut myös presidentin 
pojan Taneli Kekkosen, joka oli kehottanut ottamaan yhteyden Hillilään ja 
pyrkimään presidentin luo. Tehtävänä oli edelleen solmia epäviralliset suh-
teet Kekkoseen. Britit halusivat toimittaa presidentille säännöllisesti ”määrät-
tyjä informaatioita”. Bosley tiedusteli myös, voisiko Kekkonen vastaanottaa 
täysin epävirallisesti ”muussa tarkoituksessa” Britannian suurlähettilään.601 

Bosley kertoi Hillilälle, että brittien käsityksen mukaan kansainvälispoliit-
tinen jännite oli lientynyt eikä sodan vaaraa pidetty akuuttina. Valmisteluja 

 
595 Kaarlo Hillilän päiväkirja (Hillilän pvk.) 26.3.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA; 
Bosley viittaa kirjeessään Kekkoselle 22.10.1968 Mäkeen ”hyvänä vanhana kaverina”. 1/51, 
kirjeenvaihtoa, UKA. 
596 Mäen tapaamisista löytyy mainintoja Kekkosen taskukalenterista ainakin jo vuodelta 1942. Uino 
1998, 130–134; Kekkonen osallistui juhlaan, kun Mäki vapautui sodan jälkeen vankilasta 
tammikuussa 1947. Mäen ja Hillilän yhteistoiminnasta Lapissa katso Soikkanen 2000, 9, 42–49. 
597 Mäki tunnettiin paitsi erämiehenä myös taitavana urheiluampujana. Hän oli voittanut pronssia 
Helsingin olympialaisissa 1952. Soikkanen, Mauri (2001): Mäki, Tauno Vilhelmi. Kansallisbiografia-
verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1997– (viitattu 
15.7.2020); Ylitalo 1978, 152–154. 
598 Bosley (haastattelu). MTA. 
599 Hillilän pvk. 27.2.1957, 26.3.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
600 Tuikka 2011, 523, 539. 
601 Hillilän pvk. 27.6.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
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tehtiin silti. SIS:llä oli Bosleyn mukaan suunnitelmat sodan ja sen yhteydessä 
mahdollisesti tapahtuvan Norjan miehityksen varalta. Hänen mukaansa Nor-
jassa oli ollut toisen maailmansodan päättyessä 1 300 yhteysasemaa, joita hän 
oli itse ollut järjestämässä. Näiden pohjalle rakentuivat lännen uudemmatkin 
suunnitelmat.602  

Heinäkuun 1957 viimeisen päivän aamuna Hillilä vieraili Kekkosen luona 
Tamminiemessä. Nyt hän kertoi Bosleyn tehtävästä. Presidentti hyväksyi brit-
tien ehdottaman järjestelyn mutta vaati, että Hillilän olisi toimittavana yhteys-
miehenä. Kekkonen kertoi, ettei voinut ottaa Bosleyta vastaan vartioston epä-
luotettavuuden takia. Hillilän olisi vierailtava Kultarannassa tai lähetettävä 
aineisto henkilökohtaisena kirjeenä.603  

Muistiinpanoista ei käy ilmi, miksi presidentti ei luottanut vartiostoonsa. 
Viikko-ohjelmien perusteella James H. Magill oli käynyt maaliskuussa 1956 
Kekkosen luona Presidentinlinnassa. Marraskuussa 1956 Kekkonen oli puo-
lestaan tavannut Bosleyn.604 Mikäli jompikumpi tapaamisista olisi vuotanut 
neuvostoliittolaisille, saattaisi se selittää luottamuspulan. 

Kekkonen näyttää tässä vaiheessa noudattaneen brittitiedustelun kanssa 
samankaltaista varovaisuutta kuin neuvostoliittolaistenkin. Tamminiemessä 
ja Presidentinlinnassa hän otti vastaan Juhani Suomen mukaan vain lähetys-
töjen päälliköitä. Alempiarvoisten diplomaattien tapaaminen virka-asun-
nolla, Linnassa, asianomaisen asunnolla tai julkisella paikalla olisi epäilemättä 
herättänyt huomiota. Tarpeen vaatiessa tapaaminen KGB:n edustajan kanssa 
järjestettiin presidentin pojan Matti Kekkosen kotona. Neuvostotiedustelulla 
oli sinne lyhyt matka Tehtaankadulta, eikä presidentin vierailu poikansa 
luona näyttänyt epäilyttävältä. Tästä käytännöstä Kekkonen luopui 1960-lu-
vun puolivälissä, minkä jälkeen Tamminiemeen oli pääsy suurlähettilään li-
säksi myös KGB:n edustajalla.605 Pääasiassa yhteydenpito neuvostotieduste-
luun hoitui luotettavien ystävien, kuten Kustaa Vilkunan, välityksellä.  

 
602 Hillilän pvk. 27.6.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
603 Hillilän pvk. 31.7.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA; Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. 
604 Magillin tapaaminen tapahtui tämän omien muistelmien mukaan Presidentinlinnassa. 
Tapaamiselle oli varattu aikaa tunti, ja sen ympärillä oli tiiviisti muuta ohjelmaa. Bosleyn kanssa 
tapaaminen on aikataulun puolesta saatettu järjestää muualla kuin Tamminiemessä tai Linnassa, 
mutta adjutantit ovat joka tapauksessa kirjanneet sen ylös viikko-ohjelmaan. Tammikuussa 1956 
Bosley oli ehdottanut Kekkoselle tapaamista huhtikuussa, jolloin hän saapuisi Suomeen. Mikäli 
tapaaminen järjestyi, siitä ei ole jäänyt merkintöjä viikko-ohjelmiin. Bosleyn kirje Kekkoselle 
12.1.1956. 1/25, UKA; Magill tapasi Kekkosen 26.3.1956, Bosley taas 23.11.1956. Viikko-ohjelmat. 
25/57, UKA; Magill, 197. 
605 Suomi 1992, 77; Hannu Rautkallion mukaan Kekkonen olisi salannut tapaamisia aina 1970-
luvulle saakka, mutta väitteelle ei löydy tarkempia perusteluja. Rautkallio viittaa vain Juhani Suomen 
teoksen kohtaan, jossa asiaa ei käsitellä. Suomi puolestaan on ajoittanut tapaamisten salailun 
loppumisen 1960-luvun puoliväliin. Rautkallio, Hannu (1996): Laboratorio Suomi. Kekkonen ja KGB 
1944–62. 3. p. WSOY, Helsinki, 47. 
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Hillilän ja Bosleyn keskusteluissa oli noussut esille myös suojelupoliisin 
päällikkö Armas Alhava. Mahdollisesti Alhavaa pohdittiin välikädeksi Kek-
kosen ja Britannian hallituksen salaiseen yhteydenpitoon. Alhava tunsi Bos-
leyn, ja hänellä oli yhteydet brittitiedusteluun. Supon päällikkönä Alhava 
saattoi käydä viran puolesta tapaamassa Kekkosta säännöllisesti.606 

Kaarlo Hillilän asettaminen yhteyshenkilöksi ei sekään ollut täysin ongel-
maton ratkaisu. Neuvostotiedustelu oli hyvin perillä Bosleyn ja Hillilän yh-
teistyöstä. Tämä tuli pian selväksi myös Hillilälle. 

Suomen poliisin ylin johtaja, ylipoliisipäällikkö Urho Kiukas oli nimitetty 
heinäkuun puolivälissä 1957 Mikkelin läänin maaherraksi.607 Kekkonen kaa-
vaili Hillilästä Kiukaksen seuraajaa.608 Järjestely sopi rahahuolien kanssa ki-
puilevalle Hillilälle paremmin kuin hyvin. Virka oli tarkoitus täyttää nopealla 
tahdilla ja nimitys nuijia läpi valtioneuvoston istunnossa. Näin ei kuitenkaan 
tapahtunut. Heinäkuun viimeisen päivän tapaamisessa Tamminiemessä Kek-
konen kertoi Hillilälle nimityksen kohdanneen vastustusta, joten sitä joudut-
taisiin lykkäämään. Kekkonen antoi ymmärtää, että maalaisliitto olisi asettu-
nut poikkiteloin.609 

Lykkäyksen todellinen syy selvisi, kun Helsingin poliisikomentaja Erik 
Gabrielsson soitti Hillilälle. Gabrielsson kertoi, että edellisenä iltana hänen ko-
tiinsa oli tullut suomea puhuva neuvostoliittolainen ”konsuli G”, ilmeisesti 
Grigori Golub. Tämä oli puhunut ylipoliisipäällikön viran täyttämisestä ja pe-
lännyt, että nimitys tapahtuisi ennen kuin Neuvostoliiton suurlähettiläs Vik-
tor Lebedev ehtisi käydä Kekkosen luona. Konsulin mukaan Lebedev tulisi 
vaatimaan, ettei Hillilää nimitettäisi virkaan. Syyksi konsuli mainitsi, että Hil-
lilä oli liian länsimaisesti orientoitunut ja brittien asiamies. ”Rex Bosleyn 
kanssa hyvä ystävä ja R.B:tä he pelkäävät”, Hillilä merkitsi päiväkirjaansa. 
Gabrielssonin mukaan konsuli oli useasti palannut samaan asiaan ja lähtenyt 
aina siitä, että Hillilä oli brittien asiamies. Konsuli oli kertonut myös, että neu-
vostoliittolaiset olivat jo varoittaneet erästä hallituksen jäsentä Hillilästä. Sa-
massa yhteydessä konsuli oli ”kovasti moittinut Alhavaa ja hänen tyhmiä me-
nettelytapojaan”. Gabrielssonin mukaan konsuli oli istunut hänen kotonaan 

 
606 Hillilä oli merkinnyt päiväkirjaansa, että ”Alhava on suuri p.a. ja arka [johonkin]”. P.a. voi 
tarkoittaa persaukista. Pelkäsivätkö Kekkonen ja Hillilä, että Alhava olisi lahjottavissa? 
Myöhemmässä keskustelussa Bosley mainitsi, että neuvostoliittolaiset olisivat yrittäneet lahjoa 
Alhavaa ja Helsingin poliisikomentajaa Erik Gabrielssonia. Hillilän pvk. 31.7.1957. Kotelo 12, Kaarlo 
Hillilän kokoelma, TPA; Hillilän pvk 11.9.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
607 US 18.7.1957. 
608 Uola, Mikko (2001a): ”Hillilä, Kaarlo”. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1997– (viitattu 16.7.2020); Uola, Mikko (2004a): Kiukas, 
Urho. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki, 1997– (viitattu 16.7.2020). 
609 Hillilän pvk. 31.7.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
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peräti kuusi tuntia. Koko aikana oli juotu (vain) kolme konjakkia. Lisäksi Gab-
rielssonin rouva oli ollut läsnä koko keskustelun ajan. Hillilä kehotti Gabriels-
sonia pyrkimään pikaisesti Kekkosen puheille ja selostamaan keskustelun.610 

Vuonna 1903 syntynyt Gabrielsson oli toiminut Helsingin poliisikomenta-
jana vuodesta 1944. Hänellä oli hyvät kontaktit niin lännen kuin idän tiedus-
telupalveluihin. James H. Magill on kertonut pitäneensä Gabrielssoniin lä-
heistä yhteyttä sotien jälkeen. Sen ansiosta britit saattoivat olla ”melko var-
moja” siitä, että Suomessa ei päässyt tapahtumaan mitään hälyttävää heidän 
tietämättään. Rex Bosley on puolestaan kutsunut Gabrielssonia ”melkein par-
haaksi ystäväkseen” Suomessa.611 Gabrielssonin nimi tuli esille myös 1960-lu-
vun alussa, kun Yhdysvaltoihin loikannut KGB-majuri Anatoli Golitsyn ni-
mesi suomalaisia Neuvostoliiton vaikuttaja-agentteja. Norjalaiset tosin kuitta-
sivat Gabrielssonin olevan vain ”vaaraton alkoholisti”.612 

Grigori Golub oli poikkeuksellisen aktiivinen suomalaisten suuntaan. Kes-
kusrikospoliisin päällikkö Kosti Vasa kertoi CIA:lle toukokuun lopussa 1959, 
kuinka Golub oli kysellyt häneltä tietoja Ruotsissa kadonneesta Jalo Muisto 
Heikkisestä. Golub ei ollut maininnut kyselyn syytä. Vasa arvioi, että kyseessä 
saattoi olla joko Naton lähettämä vakooja tai Neuvostoliiton vakooja, joka oli 
päättänyt vaihtaa maisemaa. Vasa kertoi samalla, että Golub pyrki aktiivisesti 
pitämään yhteyttä ylempiin suomalaisiin poliisiviranomaisiin. Konsuli esi-
merkiksi kutsui säännöllisesti Vasaa ja Gabrielssonia, erikseen, lounaalle. Va-
san mukaan Golub söi joka päivä lounasta jonkun suomalaisen kanssa.613  

Poliiseista Golubin tiedetään olleen yhteydessä myös Supon päällikköön 
Armas Alhavaan sekä ylipoliisipäällikköön Urho Kiukakseen. Golub yritti 
värvätä tietolähteekseen myös seurapiirikaunotar Tabe Sliooria.614 

Hillilä jäi pohtimaan keskusteluaan Kekkosen kanssa Tamminiemessä. 
Keskustelu viittasi vahvasti siihen, että Kekkonen oli jo jotain kautta saanut 
neuvostoliittolaisten viestin. Seuraavana aamuna Hillilä soitti uudelleen Gab-
rielssonille ja hoputti tätä menemään Kekkosen puheille. Lopulta useamman 
päivän ja vielä yhden muistutuksen jälkeen Gabrielsson selosti käyneensä ker-
tomassa asian presidentin adjutantille Ragnar Grönvallille, joka olisi saattanut 
asian Kekkosen tietoon. Presidentti oli Gabrielssonin mukaan kuunnellut ja 
pyytänyt kiittämään tätä tiedosta, mutta ei ollut esittänyt kantaansa asiaan.615 

 
610 Hillilän pvk. 31.7.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
611 Magill, 149; Bosley (haastattelu). MTA; Rentola 2009a, 274–275. 
612 Rentola 2009a, 34. 
613 CIA:n asemapäällikön raportti Helsingistä 2.7.1959. NARA 104-10051-10198, HSCA, CIA. 
614 Rentola 2009a, 24–25. 
615 Hillilän pvk. 31.7.–5.8.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
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Bosley oli jo viisi kuukautta aiemmin helmikuussa vihjaissut Hillilälle, että 
Fjalar Jarva tulisi seuraamaan Kiukasta ylipoliisipäällikkönä, mikä sitten ta-
pahtuikin.616 Tapaus osoittaa, että brittitiedustelu oli varsin hyvin perillä Suo-
men asioista. 
 
Elokuun 7. päivän iltana Hillilä ja Bosley tapasivat ravintola Savoyssa Helsin-
gissä. Hillilä kertoi Kekkosen terveiset. Presidentti oli valmis avaamaan salai-
sen kanavan Lontooseen, mutta vartioston epäluotettavuuden takia hän ei 
voinut ottaa Bosleyta vastaan. Tiedot olisi välitettävä Hillilän kautta. Bosley 
vastasi ymmärtävänsä Kekkosen tilanteen, eikä ”missään tapauksessa louk-
kaannu”.617 

Sovittu järjestely ei kuitenkaan voinut kestää pitkään, sillä Bosley kutsut-
tiin Lontooseen tärkeään tehtävään. Hillilän muistiinpanoissa ei kerrota tar-
kasti tehtävän sisällöstä, eikä Bosley sitä ilmeisesti voinutkaan kertoa. Aluksi 
Hillilä mainitsi Bosleyn siirtyvän SIS:n pääosastoon tehtävänään kommunis-
min vastustaminen Euroopassa. Myöhemmin hän tarkensi Bosleyn tulleen 
ylennetyksi johtajaksi osastoon, jonka tehtävänä tulisi olemaan erään satelliit-
timaan olojen valvonta. Joka tapauksessa Bosley tulisi jatkossakin seuraamaan 
Suomen ja Ruotsin asioita ja toimimaan niissä neuvonantajana. Bosley kertoi 
Hillilälle ostaneensa talonkin Lontoosta. Hän aloittaisi uudessa virassaan vuo-
den 1958 alusta. Bosley toivoi, että saisi tavata Kekkosen vielä ennen poistu-
mistaan.618 

Lähtöään Bosley perusteli sillä, että oli esiintynyt Suomessa jo liian kauan 
ja saattoi herättää huomiota. Jossain vaiheessa voisi tulla ”juttu Kansan Uuti-
siin tai jopa noottikin”.619 Taustalla epäilemättä vaikutti tieto siitä, että neuvos-
totiedustelu oli alkanut kiinnittää Bosleyn toimintaan huomiota. Bosley oli jo 
tammikuussa saanut poliisikomentaja Gabrielssonilta kuulla neuvostotiedus-
telun valittaneen hänen operaatioistaan.620  

Bosley lupasi lähettää Hillilälle SIS:ssä laaditun ”yleistä informaatiota kos-
kevan tiedonannon” presidentille toimitettavaksi. Hän myös tiedusteli, mitkä 

 
616 Silloin Bosley oli tosin kertonut, että ”Ranta” olisi eroamassa maaherran virasta ja Kiukas 
nimitettäisiin hänen tilalleen. Ranta viitannee silloiseen Kymen läänin maaherraan Artturi Rantaan, 
joka ei tosin eronnut vaan jatkoi virassaan aina vuoteen 1964 saakka. Kiukas nimitettiin Kymen 
sijasta maaherraksi Mikkeliin. Hänen tilalleen ylipoliisipäälliköksi nimitettiin Fjalar Jarva. Hillilän 
pvk. 27.2.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA; Lehdistössäkin Kiukaksen seuraajaksi 
spekuloitiin Jarvaa, mutta vasta paria kuukautta myöhemmin. Ks. US 24.4.1957. 
617 Hillilän pvk. 7.7.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
618 Hillilän pvk. 27.6.1957 ja 7.8.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
619 Hillilä on merkinnyt tähän keskusteluun päivämääräksi 7. heinäkuuta, mutta se ei voi pitää 
paikkaansa vaan kyseessä lienee kirjoitusvirhe. Jatkossa viittaan merkintään päivämäärällä 
”7.8.1957”. Hillilän pvk. 7.8.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
620 Rentola 2009a, 274–275. 
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aihepiirit Kekkosta voisivat kiinnostaa. Hillilä vastasi, ettei ainakaan Skandi-
navia. Samalla Bosley varoitti Hillilää, että saksalaisten vakoilu tulisi lähiai-
koina ulottumaan Suomeen, ellei ollut jo käynnissä. Hänen mukaansa se tulisi 
olemaan intensiivistä.621 

Hillilää näyttää vaivanneen tieto, että neuvostoliittolaiset pitivät häntä – 
Suomen entistä sisäministeriä – brittien agenttina. Hän oli myös päätellyt Bos-
leyn puheista, että tämä oli tietoinen Neuvostoliiton interventiosta ylipoliisi-
päällikön nimityskysymyksessä. Hillilä ei voinut olla kysymättä Bosleylta 
suoraan, oliko tämä varma, että Britannian tiedustelupalvelussa ei olisi venä-
läisten agentteja. Bosley tivasi todisteita, joita Hillilällä ei tietenkään ollut esit-
tää. Bosley totesi, että Neuvostoliitolla oli ”varmasti” agenttinsa muun mu-
assa Britannian konservatiivisessa puolueessa ja todennäköisesti myös ulko-
ministeriössä eli Foreign Officessa mutta ei SIS:ssä. Hän lisäsi, että joku oli 
voinut puhua vahingossa sivu suunsa, mutta muu ei olisi mahdollista.622 

Jälkikäteen Hillilä soimasi itseään hölmöksi, kun oli mennyt moista kyse-
lemään.623 Vaan eipä hän tiennyt – eikä luultavasti Bosleykaan – että olikin 
arveluissaan osunut oikeaan. Neuvostoliitto oli nimittäin onnistunut solutta-
maan Britannian hallintoon ”Cambridgen viisikkona” tunnetun vakoojaren-
kaan. Heistä merkittävimpänä pidetään Kim Philbyä, joka toimi muun mu-
assa SIS:n vastavakoilua hoitavan sektio IX:n johtajana.624  

Bosleyn pomo Harry Carr oli raportoinut juuri Philbylle vuonna 1945 tie-
donkeruusta, jota hän ja Bosley tekivät Ruotsissa. Myöhemmin Philby toimi 
Washingtonissa SIS:n ja CIA:n yhdysupseerina, jolloin valtava määrä länsival-
tojen tiedustelutietoa kulki hänen kauttaan.625 On täysin mahdollista, jopa 
luultavaa, että Philbyn kautta neuvostotiedustelu oli alusta saakka tietoinen 
Hillilän ja Kekkosen yhteyksistä britteihin. 

Savoyssa keskustelu eteni vakoilusta salaisen poliisin työhön laajemmin. 
Bosley kertoi Hillilälle esimerkkejä neuvostotiedustelun toiminnasta, kuinka 
esimerkiksi agenttien annettiin valmentautua tehtäviinsä vuosikausia. Hänen 
mukaansa ruotsalaisten tiedustelu oli teknisesti erittäin korkeatasoista mutta 
muuten ”ruotsalaiset eivät uskalla mitään, vangitsevat vain heti uskaltamatta 
seurata vakoojien toimintaa”. Bosleyn mukaan SIS:n yhteistyö Tanskan 
kanssa sujui hyvin mutta ruotsalaisten kanssa huonosti. Hän kertoi, kuinka 
vaikeaa operaatioissa oli täydellinen henkilövalvonta eli varjostaminen, pu-
helinkuuntelu ja kirjeiden seuranta. Lontoossa britit pystyivät järjestämään 

 
621 Hillilän pvk. 7.8.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
622 Sama. 
623 Sama. 
624 Jeffery, 657. 
625 Dorril, 275, 384. 
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yhtä aikaa enintään kymmenen ihmisen seurannan. Helsingissä vastaava teh-
tävä olisi hänen mukaansa aivan toivoton.626 
 
Syyskuun alussa Bosley ja Hillilä tapasivat jälleen, tällä kertaa ravintola White 
Ladyssa Helsingissä. Bosley kertoi neuvostoliittolaisen edustajan627 lähesty-
neen häntä ja pyytäneen tapaamista. Sama mies oli Bosleyn mukaan yrittänyt 
”ostaa myös Gabrielssonia ja Alhavaa”. Bosley kertoi, että hänen lähtönsä jäl-
keen Suomeen ”ei tule ketään”. Voitaneen olettaa Bosleyn viitanneen tiedus-
telupalvelunsa virkailijoihin. Hän aikoikin järjestää vielä ennen lähtöään yh-
teyden Hillilän ja suurlähettiläs Michael J. Creswellin välille. Myöhemmin sa-
mana iltana Bosley soitti Hillilälle ja pyysi tätä saapumaan seuraavana päi-
vänä Britannian suurlähetystöön.628 

Itäinen Puistotie 15:ssä Helsingin Kaivopuistossa sijainnut Britannian 
suurlähetystö oli vaikuttava rakennus. Sen paikalla oli aikanaan sijainnut ve-
näläisen ruhtinattaren Zinaida Jusupoffin rakennuttama Villa Rauhaniemi. 
Monen mutkan jälkeen puuhuvilan osti vuonna 1916 Severi Damsten, joka 
puratti sen ja rakennutti tilalle uusklassisen kivitalon. Severi Damstenin poika 
Björn Damsten oli jääkärimajuri ja liikemies. Hän oli naimisissa Anne-Mari 
Frostellin kanssa, mutta liitto päättyi eroon. Anne-Marie Frostell tunnetaan 
paremmin Anne-Marie Snellmanina, jonka kanssa Urho Kekkosella oli vuo-
sien salasuhde. Severi Damsten myi rakennuksen vuonna 1922 Reinhold 
Weckmanille, jolta Britannian hallitus osti sen lähetystökseen vuonna 1926.629 

Kenties Kaarlo Hillilä tiesi talon kytköksestä hyvään ystäväänsä, jonka asi-
oita hän saapui sateisena ja koleana syyskuisena aamupäivänä hoitamaan. Pe-
rillä suurlähettiläs Creswell selosti, että voisi syntyä tilanteita, joissa brittien 
pitäisi toimittaa informaatiota presidentti Kekkosen tietoon tai Kekkonen ha-
luaisi saattaa jotain brittien tietoon. Näissä tapauksissa Hillilän tulisi toimia 
epävirallisena kanavana. Hillilä sanoi toivovansa, ettei sellaisia tilanteita syn-
tyisi – tai jos syntyisi, niin ainakin hyvin harvoin. Hän lisäsi tekevänsä mitä 
vain sillä edellytyksellä, että Kekkonen hyväksyisi asian. Hillilä lupasi saattaa 
heidän keskustelunsa presidentin tietoon. Creswellin mukaan yhteydenpito 

 
626 Hillilän pvk. 7.8.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
627 Hillilä viittaa henkilöön kirjaimella S tai G, käsiala on epäselvä. Kyseessä oli luultavasti Golub, 
joka oli muutenkin hoitanut yhteyksiä suomalaisiin. Se saattoi olla myös Helsingin KGB-residentti 
Vladimir Ženihov, johon esimerkiksi Kekkonen on usein viitannut päiväkirjoissaan kirjaimilla S tai G. 
628 Hillilän pvk. 2.9.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
629 Suurlähetystön historiasta ks. Koskela, Mikko – Lahe, Jukka – Ridanpää, Janne (2016): 
Maailmanympärimatka Helsingissä. Suurlähetystöt ja niiden historia. Kustantaja Laaksonen, Keuruu, 
62–66. 
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hoidettaisiin tarpeen vaatiessa puhelimitse. Myös Rex Bosley oli läsnä keskus-
telussa, joka käytiin osittain englanniksi, osittain saksaksi. Bosley tulkkasi 
englanniksi käydyt osuudet.630 

Reilun viikon kuluttua Hillilä vei Kekkoselle Presidentinlinnaan kirjeen, 
jossa kertoi tavanneensa Creswellin ja arveli asian kiinnostavan päämiestä. 
Parin tunnin kuluttua Kekkonen soitti Hillilälle ja pyysi tätä lounaalle Tam-
miniemeen. Lounaan yhteydessä Kekkonen ja Hillilä keskustelivat toista tun-
tia kahdestaan. Hillilä selosti Creswellin kanssa käydyn keskustelun ja sai 
Kekkosen hyväksynnän epäviralliselle yhteydenpidolle brittien kanssa. Hil-
lilä selosti Bosleyn kertoneen, että amerikkalaiset suhtautuivat epäilevästi pre-
sidenttiin. Kekkonen toivoi viestin kantautuvan myös venäläisten korviin. Se-
hän vain nostaisi hänen pisteitään Tehtaankadulla. Saksalaisten mahdolliseen 
vakoiluun Suomessa Kekkonen totesi tylysti, ettei suojelupoliisin päällikkö 
Armas Alhava pystyisi sitä selvittämään.631  

 
630 Hillilän pvk. 3.9.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
631 Hillilän pvk. 13.9.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 

Pääministeri Kekkonen ja Britannian suurlähettiläs Michael J. Creswell jutustelevat 
valtiopäivien avajaisissa Eduskuntatalossa helmikuun alussa 1955. (UA Saarisen kokoelma / 
JOKA / Museovirasto) 
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Hillilä otti esille myös pitkään vaivanneen ylipoliisipäällikön nimityksen. 
Kekkonen vastasi, ettei ollut koskaan saanut Gabrielssonin viestiä adjutantil-
taan. Hillilälle jäi keskustelusta kuva, ettei Kekkonen ollut täysin avoin häntä 
kohtaan.  

”Adjutantti ei ole ilmoittanut hänelle mitään, eikä olisi 
uskaltanutkaan, koska G. [Gabrielsson] ei ollut itse uskaltanut tulla. 
Jossain määrin epäselvästi hän kielsi olleensa tietoinen myöskään siitä, 
että minusta olisi venäläiseltä taholta huomautettu jollekin 
valtioneuvoston jäsenelle, eikä maininnut sanallakaan 
suurlähettiläästä.”632 
  – Kaarlo Hillilä 

 
Salaista kanavaa koskevat merkinnät Hillilän päiväkirjassa päättyvät syyskui-
seen lounaaseen Tamminiemessä. Ei ole tietoa, miten britit alkoivat kanavaa 
hyödyntää vai hyödynsivätkö lainkaan vielä tässä vaiheessa. Alkuvuodesta 
1958 Hillilä vieraili pariin kertaan Kekkosen luona Arvo Korsimon sotilaskar-
kuruussyytösten takia. Hillilä toimi Korsimon asianajajana.633 On mahdollista, 
että britit testasivat kanavan toimintaa ja antoivat Hillilälle aineistoa toimitet-
tavaksi näillä kerroilla. 

Kekkosen ja Creswellin tapaamisista löytyy kanavan perustamisen jälkeen 
vain kaksi mainintaa presidentin päiväkirjoista ja viikko-ohjelmista. Ensim-
mäinen tapahtui illallisilla Eljas Erkon luona. Toinen oli jäähyväiskäynti, kun 
Creswell poistui Suomesta maaliskuun lopussa 1958. Hän siirtyi ylimmän so-
tilasjohdon ulkopoliittiseksi asiantuntijaksi Lontooseen. Creswellin tilalle 
suurlähettilääksi saapui kesäkuun alussa Douglas Busk.634 

Juhani Suomi on arvioinut, että muodostaessaan luottamuksellisen suoran 
kanavan Lontoon päättäjien ja Kekkosen välillä britit kulkivat neuvosto-
tiedustelun jalanjäljissä. Britit olisivat siis havainneet KGB:n toiminnan. Mer-
kittävää oli se, että Kekkonen siunasi järjestelyn, vaikka oli selvillä siitä, että 
Bosleyn liikkeitä tarkkaan seuranneella neuvostotiedustelulla oli jo vihiä Hil-
lilän roolista. Kekkonen näyttää laskelmoineen, että yhteys Lontooseen olisi 
mahdollisesti heräävien epäluulojen arvoinen.635 
 
Bosleyn ja Hillilän yhteydenpitoon kesällä 1957 liittyi myös mielenkiintoinen 
yksityiskohta brittien tiedonhankinnasta. Neuvostoliiton johtajat Nikolai Bul-

 
632 Hillilän pvk. 12.–13.9.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
633 Kekkosen pvk. 10.1.1958, 13.1.1958 ja 6.2.1958; Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. 
634 Kekkosen pvk. 12.3.1958 ja 3.6.1958; Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA; Michael J. Creswell, 
Diplomaattikortisto, UMA. 
635 Suomi 1992, 108. 
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ganin ja Nikita Hruštšov olivat käyneet Suomessa kesäkuun alkupuolella. Ky-
seessä oli Kremlin todellisen johdon ensimmäinen vierailu entisessä vihollis-
maassa, joten siihen kohdistui kansainvälistä huomiota. Viikon kestäneen vie-
railun ainoaksi konkreettisesti anniksi jäi allekirjoitettu lisäkauppapöytäkirja. 
Saimaan kanava-alueen vuokrausta tai ennen vierailua hallituksen pöydällä 
ollutta 100 miljoonan ruplan valuuttalainaa ei ilmeisesti käsitelty lainkaan.  

Vierailun päätteeksi annettiin yleisluontoinen kommunikea. Kekkonen il-
meisesti vältteli tarkoituksella konkreettisia kysymyksiä, jotta länsimaissa ei 
voitaisi tehdä päätelmiä Suomen ajautumisesta Neuvostoliiton leiriin. Jälkikä-
teen brittiläisissä ja amerikkalaisissa lehdissä arvioitiinkin Neuvostoliiton 
epäonnistuneen yrityksissään saada Suomi tukemaan politiikkaansa. Todis-
teena tästä nähtiin nimenomaan se, ettei Suomi saanut ennakoitua lainaa eikä 
myöskään alueluovutuksia.636 

Vaikka vierailun konkreettiset tulokset jäivät laihoiksi, oli se monella tapaa 
onnistunut. Bulganin ja Hruštšov olivat silminnähden tyytyväisiä suomalais-
ten lämpimään vastaanottoon.637 Viktor Vladimirov on arvioinut, että Kekko-
sen ja Hruštšovin henkilökohtainen lähentyminen alkoi juuri tällä vierai-
lulla.638  

Neuvostojohtajien Helsingin-matkan ehkä merkittävin tai ainakin kiinnos-
tavin historiallinen anti liittyy Tamminiemen saunassa otettuihin yöllisiin löy-
lyihin. Tehtaankadulla järjestettyjen illallisten päätteeksi Kekkonen kutsui 
vieraat Tamminiemeen saunomaan. Yllätyskutsu jakoi neuvostoleirin kahtia. 
Bulganin ja varaulkoministeri Andrei Gromyko kieltäytyivät, kun taas joviaali 
Hruštšov lähimpine miehineen suostui. Itse saunomisen suhteen ongelmaksi 
nousi neuvostojohtajan näyttäytyminen alasti ulkomaan edustajan seurassa. 
Asia ratkaistiin niin, että Hruštšov istui lauteilla leveissä satiinisissa alushou-
suissaan.  

Vierailun jälkeen Moskovassa Hruštšovin vastustajat keskuskomitean pu-
hemiehistössä yrittivät Vjatšeslav Molotovin johdolla syrjäyttää hänet. Yhtenä 
argumenttina käytettiin sitä, että Hruštšov oli saunonut porvarillisen Suomen 
presidentin kanssa aamuyöhön. Hruštšov käänsi tapahtuneen Bulganinia vas-
taan. Olihan tämä epäystävällisesti ja sopimattomasti kieltäytynyt Kekkosen 
kutsusta ja siten halventanut suomalaisten pyhää saunaperinnettä. Lopulta 
Hruštšov selvisi voittajana yli viikon kestäneestä keskuskomitean täysistun-
nosta.639 

 
636 Vierailusta tarkemmin Suomi 1992, 75–80. 
637 Suomi 1992, 80. 
638 Vladimirov, 106. 
639 Saunaepisodista seurauksineen tarkemmin Seppänen, 136–147, 156–163; Myös Vladimirov, 106. 
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Brittitiedustelu ei luonnollisestikaan tyytynyt yleisiin julkisuudessa esitet-
tyihin päätelmiin vierailun sisällöstä. Suurlähettiläs Creswell lähetti Lontoo-
seen 26. kesäkuuta päivätyn salaisen raportin, jossa käytiin yksityiskohtaisesti 
läpi Kekkosen ja Hruštšovin Tamminiemen saunassa väitetysti käymät pitkäl-
liset poliittiset keskustelut. Muistiosta syntyy vaikutelma, että sen laatija olisi 
ollut itsekin paikan päällä keskustelua kuuntelemassa. Creswell mainitsi tie-
tojen olevan ”luotettavasta lähteestä”.  

Saunassa ei kuitenkaan käyty pitkällisiä poliittisia keskusteluja – tai jos 
käytiin, ei sellaisia kuin Creswell raportissaan väitti. Tutkija Esa Seppänen on 
osoittanut uskottavasti, että Creswellin lähteenä täytyi olla ulkoministeri Jo-
hannes Virolainen, joka tapasi suurlähettilään 18. kesäkuuta. Creswell oli il-
meisesti epähuomiossa sekoittanut Hruštšovin ja Bulganinin vierailun lopulla 
Tehtaankadulla käydyt epäviralliset poliittiset keskustelut Tamminiemen 
saunayöhön. Virolainen oli ollut läsnä ainoastaan Tehtaankadulla.640  

Seppäsen tulkintaa tukee, että Creswell lähetti Lontooseen 19. kesäkuuta 
raportin, jossa viittasi Suomen ulkoministeriltä saamiinsa tietoihin. Samassa 
raportissa Creswell mainitsi, että liikkeellä oli ”hämäriä huhuja” epäviralli-
sista keskusteluista.641 

Creswellin raportin jälkeisenä päivänä (27.6.) Bosley tapasi Hillilän ja tie-
dusteli, oliko vierailun aikana mahdollisesti tehty ”mitään salaisia sopimuk-
sia”. Ajankohta ei voinut olla sattuma. Bosley oli luultavasti nähnyt Creswel-
lin raportin ja lukenut yöllisistä saunaneuvotteluista. Hillilä vastasi, ettei tien-
nyt asiasta sen kummemmin mutta ei ainakaan uskonut sellaisiin.642  

Vierailu sai muutenkin erityistä huomiota Lontoossa, joten Bosley olisi 
epäilemättä kysellyt siitä kontakteiltaan joka tapauksessa. Niin tärkeänä asiaa 
ei kuitenkaan pidetty, että Bosleyn olisi tarvinnut käydä tapaamassa Kekkosta 
henkilökohtaisesti. Ainakaan tällaisesta tapaamisesta ei ole jäänyt merkintöjä. 

 
640 Seppänen, 142–147; Hannu Rautkallio on kirjoittanut Creswellin raporttiin liittyen Kekkosen ja 
Hruštšovin väitetyistä saunakeskusteluista. Ks. Rautkallio 1991, 134–137. 
641 Creswell Lloydille Lontooseen 19.6.1957. FO 473/15, TNA. 
642 Hillilän pvk. 27.6.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
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4 KÄÄNNYTYS 

Lännen luottamus Kekkoseen romahtaa yöpakkasten myötä, ja 
tämän katsotaan vajonneen neuvostojohtaja Nikita Hruštšovin 
vaikutuspiiriin. Länsivallat aloittavat operaation Kekkosen 
käännyttämiseksi länteen. Siihen kuuluvat yhteyden tiivistäminen, 
salaisten kanavien avaaminen ja vierailukutsut länteen. 

 
 

 

4.1 YÖPAKKASET SEKOITTAVAT PAKAN 

Helsinki oli kolea, tuulinen ja harmaa, kun rahtialus Baltic Express kiinnittyi 
laituriin Munkkisaaressa iltapäivällä 13. toukokuuta 1958. Laiva oli tullut 
Lontoosta. Reipas eteläinen tuuli oli kiidättänyt sen perille aikataulua nope-
ammin. Laiturissa kyydistä astui pitkä, tummatukkainen ja viiksekäs mies 
vaaleassa päällystakissa.  Mies oli Britannian uusi Helsingin-suurlähettiläs 
Douglas Laird Busk. Hän oli ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa.643 

Busk olisi halunnut päästä ensi töikseen tapaamaan presidentti Urho Kek-
kosta, mutta se ei onnistunut. Kekkonen oli vierailulla Moskovassa. Se antoi 
Buskille jo osviittaa siitä, mihin päin valtion johdossa oltiin kallellaan.  

Viisikymppinen Busk oli kokenut diplomaatti. Hän oli toiminut aiemmin 
muun muassa suurlähettiläänä Etiopiassa ja Britannian YK-valtuuskunnassa 
New Yorkissa.644  

Ennen Helsinkiin saapumistaan Busk oli perehtynyt huolellisesti Suomen 
tilanteeseen. Hän oli keskustellut perusteellisesti edeltäjänsä Michael J. Cres-
wellin kanssa ja oletettavasti saanut myös tuoreimmat Suomea koskevat ra-
portit.645  

Buskin ensimmäisistä raporteista näkee, ettei hän suinkaan lähtenyt muo-
dostamaan näkemyksiään puhtaalta pöydältä. Kekkosen palattua Mosko-
vasta Busk arveli, että kaikkea siellä keskusteltua ei haluttu syystä tai toisesta 
kertoa julkisuuteen. Vierailu oli kuitenkin sujunut siinä mielessä hyvin, ettei 
Kekkonen ollut joutunut kaventamaan Suomen itsenäisyyttä eikä tekemään 

 
643 SSd 14.5.1958; US 14.5.1958. 
644 HS 2.1.1991.  
645 SSd 14.5.1958; US 14.5.1958.  
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poliittisia sitoumuksia Neuvostoliiton kanssa. Busk kiteytti Suomen ja Neu-
vostoliiton suhteen siihen, että presidentin matkustaessa Moskovaan hallitus 
pidätti hengitystään ja presidentin palatessa poliittisesti vahingoittumatto-
mana se pääsi huokaisemaan äänekkäästi helpotuksesta.646 

Busk pääsi tapaamaan Kekkosta vasta useamman viikon kuluttua saapu-
misestaan. Ensitapaaminen sujui virallisissa tunnelmissa. Myös suomalainen 
small talk -kulttuuri tuli tutuksi. Brittidiplomaatin mieleen jäi, kuinka Kekko-
nen muisti vasta vierailun lopussa valokuvauksen yhteydessä tiedustella hä-
nen perheensä hyvinvointia.647 Busk ja Kekkonen saattoivat keskustella ilman 
tulkkia, sillä molemmat puhuivat sujuvaa saksaa.648  
 
1950-luvun loppua ja 1960-luvun alkua on kutsuttu kylmän sodan kuumim-
maksi ajaksi.649 Urho Kekkosen ensimmäistä presidenttikautta leimasivat ul-
kopoliittiset kriisit ja kansainvälisen tilanteen kiristyminen. Stalinin kuoleman 
jälkeinen suojasää oli kaukana takana, kun suurvaltojen etupiirit törmäsivät 
jaetussa Berliinissä. Juuri jaetun Saksan ja Berliinin tilanne oli kylmässä so-
dassa Suomen kannalta kriittisin. Kun siellä kipinöi, alkoivat myös Suomi-
neidon helmat kyteä. Sekä yöpakkaset että noottikriisi kytkeytyivät vahvasti 
Berliinin kriisiin. Saksa – tai oikeastaan liittoutuneiden kyvyttömyys sopia sen 
kohtalosta – oli ollut keskeinen syy koko kylmän sodan syttymiseen. Kylmä 
sota taas vauhditti maan jakoa ja repi kahta puoliskoa kauemmas toisistaan. 
Saksa ja Berliini kytkeytyivät lähes kaikkiin sodan käänteisiin.650  

Liittoutuneiden miehittämä Saksa oli jaettu kahdeksi valtioksi vuonna 
1949. Länsivallat tunnustivat näistä Saksan liittotasavallan eli Länsi-Saksan, ja 
itäblokki Saksan demokraattisen tasavallan eli Itä-Saksan (Deutsche Demo-
kratische Republik, DDR). Jaossa DDR:n keskelle jäi Länsi-Berliini, josta keh-
keytyi todellinen kriisipesäke. DDR oli sulkenut piikkilangalla muut rajansa 
jo 1950-luvulla, mutta Berliinissä kuka tahansa saattoi kulkea rajan yli, nousta 
lännen puolella lentokoneeseen ja paeta maasta. Erityisesti nuorista ja koulu-
tetuista koostuva pakolaisvirta länteen olikin jatkuva. Elokuuhun 1961 men-
nessä peräti 3,5 miljoonaa itäsaksalaista pakeni talousahdinkoa ja poliittista 
vainoa. Se oli noin viidennes koko väestöstä. Kesällä 1953 kansa oli noussut 

 
646 Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 10.6.1958. “Visit of the President of Finland to the Soviet 
Union”. FO 473/15, TNA. 
647 Sama. 
648 Jakobson 1981, 174. 
649 Rislakki 2010, 144. 
650 Hentilä 2003, 30. 
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Itä-Berliinissä barrikadeille, mutta neuvostopanssarit olivat tukahduttaneet 
kapinoinnin nopeasti.651  

Saksan jako kahdeksi valtioksi, joista tuli blokkiensa etuvartijoita Euroo-
pan sydämessä, oli Suomelle pahinta mahdollista myrkkyä, kuten tutkija 
Seppo Hentilä on kuvaillut. Suomen ja Neuvostoliiton solmimassa YYA-sopi-
muksessa viitattiin juuri Saksan taholta tulevaan sotilaalliseen uhkaan ja 
hyökkäykseen.652 

1950-luvun puoliväliin tultaessa Saksan jako alkoi näyttää pysyvältä. 
Länsi-Saksan liittyminen Natoon vuonna 1955, oman armeijan perustaminen 
ja varustautuminen olivat kovia iskuja Moskovalle. Neuvostoliitto ryhtyi väit-
tämään, että Saksa valmistautui jälleen hyökkäyssotaan, jonka suuntana olisi 
itä. Länsi-Saksa, Yhdysvallat ja Nato yhdistettiin propagandassa häikäilemät-
tömästi natsi-Saksaan.653 Kysymys ei ollut pelkästään propagandasta ja reto-
riikasta. Moskovassa pelättiin tosissaan Länsi-Saksan vahvistumista sekä so-
tilaallista läsnäoloa Keski-Euroopassa ja Itämerellä. Pelko periytyi jo Stalinilta. 
Generalissimus oli sodan jälkeisinä vuosina päätellyt, että lännen tavoitteena 
oli Saksan uusi nousu. Siitä vanha mies ei päässyt yli, eivätkä hänen seuraa-
jansakaan.654 

1950-luvun loppua kohden Saksan-kysymys kriisiytyi räjähdyksen par-
taalle. Marraskuussa 1958 Neuvostoliiton johtaja Nikita Hruštšov syytti, että 
länsivallat olivat sodan jälkeisellä politiikallaan loukanneet Saksasta tehtyjä 
neljän valtion välisiä sopimuksia. Näin ollen Neuvostoliitonkaan ei enää tar-
vitsisi pitää niistä kiinni. Neuvostoliitto ilmoitti Länsi-Berliinin sijaitsevan 
DDR:n maaperällä. Se vaati länsivaltoja vetämään joukkonsa pois sieltä, muu-
ten kaupunki luovutettaisiin kokonaan DDR:lle. Lisää seurasi pian. Tammi-
kuussa 1959 Neuvostoliitto esitti lännelle rauhansopimuksen solmimista mo-
lempien Saksojen kanssa, mutta länsi hylkäsi tarjouksen. Seuraavaksi Mos-
kova uhkasi solmia erillisrauhan DDR:n kanssa. Toukokuussa 1959 länsivallat 
ehdottivat Berliinin yhdistämistä ja vapaita vaaleja siellä, mutta se ei kelvan-
nut Neuvostoliitolle.655 

Ennen Berliinin tilanteen kärjistymistä alkoi myös Suomessa tapahtua. Ke-
sän 1958 eduskuntavaaleissa SKDL oli noussut suurimmaksi puolueeksi yli 23 
prosentin ääniosuudella. Se jäi kuitenkin ulkopuolelle, kun K.-A. Fagerholmin 

 
651 Hentilä, Seppo (2002): ”Suomi, Saksan-kysymys ja Berliinin kriisit”. Historiallinen aikakausikirja 
2/2002. Suomen historiallinen seura, Helsinki, 119; Dowty, Alan (1987): Closed Borders: The 
Contemporary Assault on Freedom of Movement. Yale University Press, 122. 
652 Hentilä 2003, 9–12; YYA-sopimuksen teksti löytyy mm. Finlexistä. 
<https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1948/19480017>. 
653 Hentilä 2003, 31. 
654 Rentola 1997, 19. 
655 Hentilä 2003, 47–48; Hentilä 2002, 122.  



Käännytys 

164 

hallitus muodostettiin monien epäonnistuneiden yritysten jälkeen elokuun lo-
pussa. Pettymys oli suuri. Kommunistit olivat odottaneet pääsevänsä viimein 
hallitukseen. Ulkopuolelle jätettiin myös SDP:n skogilainen oppositio.656 

Kesäisen vaalivoiton jälkeen SKP:n keskuskomiteassa oli puhuttu yhteis-
kunnallisten avainasemien valtaamisesta ja kapitalistisen järjestelmän hävit-
tämisestä niiden avulla. Tavoitteena oli myös reivata Suomen YK-politiikkaa 
aktiivisesti sosialistisen leirin puolelle. Kimmo Rentola on arvellut, että Kek-
konen saattoi estää kommunistien nousun hallitukseen, koska oli saanut suo-
jelupoliisilta korkean tason tiedustelutietoja näiden suunnitelmista.657 Enti-
senä salaisen poliisin etsivänä Kekkonen ymmärsi salaa hankitun tiedon mer-
kityksen, eikä kommunistien suunnitelmien vaarallisuus voinut jäädä epäsel-
väksi. 

Moskovassa hallitusratkaisu ei tyydyttänyt. Neuvostoliitto ryhtyi jäädyt-
tämään yhteistyösuhteitaan Suomen kanssa. Muun muassa Saimaan kanavan 
käyttöoikeutta ja kauppavaihtoa koskevat neuvottelut pysähtyivät kuin sei-
nään. Neuvostolehdistön ja radion annettiin estoitta haukkua Fagerholmin 
hallitusta. Edellinen hallitus oli kohteliaasti tyrmännyt Suomeen pyrkineen 
Otto Ville Kuusisen viisumihakemuksen. Nyt Moskova julkisti asian närkäs-
tyneenä ja pani sen uuden hallituksen syyksi. Jotta tyhmempikin suomalainen 
ymmärtäisi viestin, vedettiin vielä suurlähettiläs Viktor Lebedev kotimaa-
hansa, eikä hän enää palannut.658 

Kun Suomen ja Neuvostoliiton suhteet oli näin ajettu kuolleeseen pistee-
seen, viestitettiin Kekkoselle Moskovasta, että naapurille kelpaisi kyllä maa-
laisliiton varaan rakennettu hallitus. Pitkän kipuilun jälkeen Fagerholmin hal-
litus kaatuikin joulukuussa 1958, kun maalaisliittolaiset erosivat siitä ulkomi-
nisteri Johannes Virolaisen johdolla. Berliinin kriisin kärjistymisen takia il-
massa oli ollut uhka, että Neuvostoliitto esittäisi YYA-sopimuksen mukaisia 
sotilaallisia konsultaatioita.659 
 
Lännen näkökulmasta Suomi oli kehittynyt yöpakkaskriisiä edeltävinä vuo-
sina hyvään suuntaan. Porkkalan sotilastukikohta oli saatu takaisin Neuvos-
toliitolta. Suomi oli liittynyt Yhdistyneisiin kansakuntiin ja Pohjoismaiden 
neuvostoon. Länsikauppa oli kasvanut ja idänkaupan suhteellinen osuus oli 
pienentynyt.660  

 
656 Rentola 1997, 456; Kallenautio, 91. 
657 Rentola 1997, 462–464. 
658 Rentola 1997, 488; Suomi 1992, 154–156; Jakobson 1981, 127–131. 
659 Yöpakkaskriisin etenemisestä kattavasti ks. Suomi 1992, 154–183; Rentola 1997, 497; 
Kallenautio, 97–98. 
660 Rentola 1997, 488; Suomen ulkomaankaupan kehitystä seurattiin tarkasti brittien raporteissa, ks. 
esim. Creswell Selwyn Lloydille 23.1.1956. FO 473/13, TNA; Creswell Selwyn Lloydille 7.1.1958. 
FO 473/13, TNA; Suomen ulkomaankaupan tilastoista ks. Paavonen 1998, 343–347. 



 

165 

Näiden valossa onkin ymmärrettävää, että kommunistien kesäinen vaali-
voitto ja Fagerholmin hallitusta seurannut idänsuhteiden jäätyminen saivat 
amerikkalaiset syksyllä 1958 huolestumaan. Suomen pelättiin luisuvan kohti 
Neuvostoliittoa. CIA:n pääjohtaja Allen Dulles, ulkoministeri John Foster Dul-
lesin veli, otti esille kommunistien vallanoton mahdollisuuden.661 

Amerikkalaiset näkivät ongelmana erityisesti ulkomaankaupan, sillä ta-
lousvaikeudet voisivat johtaa poliittiseen kriisiin. Suurlähettiläs John D. 
Hickerson lähetti useita varoitussähkeitä Washingtoniin. Hän arveli vaalitu-
loksen heijastelevan laajempaa trendiä ja kommunistien vaikutusvallan kas-
vua. Kun tähän yhdistettiin vaikea taloustilanne, uhkasi riippuvuus Neuvos-
toliitosta kasvaa. Osa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston (Nati-
onal Security Council, NSC) jäsenistä halusi valmistautua antamaan hätäapua 
Suomelle. CIA puolestaan ennakoi Fagerholmin hallituksen törmäävän vaka-
viin vaikeuksiin. Neuvostoliiton painostuksen nähtiin tähtäävän juuri halli-
tuksen horjuttamiseen. Yhdysvalloissa ryhdyttiin valmistelemaan laajaa apu-
pakettia, sillä länsimielisen hallituksen kaatumisen pelättiin aiheuttavan vai-
keuksia myös muualla maailmassa. Samalla oli mahdollisuus vahvistaa Suo-
men taloudellisia siteitä länteen.662 

Hickerson oli ollut suurlähettiläänä Suomessa marraskuusta 1955 saakka. 
Texasissa 1898 syntynyt Hickerson oli ammattidiplomaatti, ja hän oli perehty-
nyt Suomen asemaan jo ennen komennustaan suurlähettilääksi. Hän oli työs-
kennellyt Euroopan asioiden parissa jo 1920-luvun lopulta lähtien. Sodan jäl-
keen Hickerson toimi muun muassa State Departmentin eli Yhdysvaltain ul-
koministeriön Euroopan asioista vastanneen osaston johdossa.663 

Hickerson lupasi Fagerholmin hallitukselle Yhdysvaltain taloudellista tu-
kea niin paljon kuin tarvittaisiin ja toi terveisiä ulkoministeri Dullesilta. Fa-
gerholmille vakuutettiin, että Neuvostoliitolla ei olisi varaa jatkaa painostusta 
enää kauaa. Suomen olisi vain pysyttävä rauhallisena ja odotettava, Hickerson 
opasti.664 

 
661 Rislakki 2010, 138. 
662 Rislakki 2010, 138–139; Hanhimäki 1997, 93; CIA:n raportoinnissa korostuvat yöpakkasten 
aikana nimenomaan hallituksen talousvaikeudet. Central Intelligence Bulletin 15.10.1958, 
24.10.1958 ja 25.11.1958. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
663 John D. Hickerson Oral History Interview. Harry S. Truman Presidential Library & Museum. 
<https://www.trumanlibrary.gov/library/oral-histories/hickrson> (Viitattu 4.12.2020); John D. 
Hickerson, Diplomaattikortisto, UMA. 
664 Suomi 1992, 181; Hanhimäki 1997, 93; Yhdysvaltain Helsingin-lähetystö oli informoinut 
avuntarjouksesta ”valikoituja suomalaisia johtajia”. Hickerson State Departmentille 17.7.1959. 
Foreign Relations of the United States, 1958–1960, Eastern Europe; Finland; Greece; Turkey, Volume 
X, Part 2. Toim. Landa, Ronald D – Miller, James E. – Sanford, William F. Jr. – Brown Wells, Sherill. 
United States Government Printing Office, Washington 1993, dokumentti 208. 
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Vaikka Hickersonin avuntarjoukseen ei vastattu, alkoivat tiedot siitä levitä 
nopeasti. Amerikkalaisten avustussuunnitelmat kulkeutuivat myös neuvos-
toliittolaisten tietoon. Kekkoselle viestitettiin, että Moskovassa oli vedetty joh-
topäätökset: suomalaiset toimivat juuri kuten oli epäilty, Neuvostoliiton 
kanssa ei edes pyritä sovintoon, vaan heti riennetään pyytämään apua ame-
rikkalaisilta.  

Neuvostotiedustelu oli perillä myös Fagerholmin hallituksen ministerei-
den yhteyksistä länteen. ”Kaikki ne tietää, kaikki ne panee merkille…” päivit-
teli Moskovan-suurlähettiläs Eero A. Wuori kirjeessään presidentille. Lopulta 
Kekkonen joutui torjumaan avuntarjoukset julkisesti televisiossa ja radiossa 
pitämässään puheessa.665 

Hickersonin, joka ei koskaan saanut virallista vastausta avuntarjouk-
seensa, on tulkittu loukkaantuneen Kekkosen puheesta. Pian sen jälkeen hän 
lähti pitkälle lomamatkalle.666 

Avuntarjousten torjumisen taustalla vaikutti paitsi ulkopoliittinen realismi 
myös vanha trauma talvisodan ajalta, joka vaikutti Kekkosen suhtautumiseen 
länsivaltoihin. Katkeruus kävi ilmi loppuvuodesta 1958 tutulle amerikkalais-
toimittajalle lähetetystä kirjeestä. 

”Lännelle kenties olisi houkuttelevaa esitellä meidät ’vapauden 
marttyyreina’, mutta me kiitämme kunniasta. Talvisodan ajalta meillä 
on tätä marttyyriutta parin sukupolven ajaksi; ja hautaristejäkin 
riittämiin. Ynnä täyttämättömiä lupauksia avusta.”667 
  – Urho Kekkonen 

 
Kekkosen näkemys amerikkalaisten ulkopoliittisesta osaamisesta ei ollut 
muutenkaan kovin korkea. Tämä kävi ilmi, kun hän sai yöpakkasten aikana 
ulkoministeri Johannes Virolaiselta muistion tämän keskustelusta Hickerso-
nin kanssa. Kekkonen manasi päiväkirjaansa, että Yhdysvaltain Dullesin neu-
vot olivat ”typerän diletantin neuvoja” ja että ”kyllä siellä on ulkopolitiikan 
johto onnettoman heikoissa käsissä”.668 
 
Yöpakkaskriisi näyttää olleen käännekohta Suomen ja Urho Kekkosen suh-
teissa sekä itään että länteen. Kriisin merkityksen on arvioitu olleen kauaskan-
toisempi ja syvempi kuin muutama vuosi sen jälkeen koittaneen noottikriisin. 
Jälkimmäinen oli tosin nopeampi ja dramaattisempi.669  

 
665 Suomi 1992, 182–189. 
666 Jakobson 1981, 144. 
667 Suomi 1992, 190. 
668 Kekkosen pvk. 5.12.1958. 
669 Rentola 1997, 451, 497. 
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Yöpakkasista on esitetty vuosikymmenten varrella useita tulkintoja. Tut-
kija Osmo Apusen mukaan taustalla oli Kekkosen idänpolitiikan uskottavuus-
kriisi. Kekkonen oli erehtynyt hyväksymään kolmen suuren, maalaisliiton, so-
siaalidemokraattien ja kokoomuksen, hallituspohjan sillä oletuksella, että hal-
litukseen päätyisi lopulta sosiaalidemokraattien skogilainen oppositio. Neu-
vostoliiton hallinnossa taas oli jo vanhastaan epäilty, että sisäpoliittisesti 
heikko Kekkonen saattaisi kansainvälisen tilanteen muuttuessa kääntää kelk-
kansa lännen suuntaan. Kun Fagerholmin hallituksesta haluttiin eroon ja Kek-
konen piti saada ruotuun, vetäytyi neuvostohallitus kuoreensa. KGB junaili 
operaation, jolla suomalaiset saatiin itse kaatamaan oma parlamentaarinen 
enemmistöhallituksensa.670 

Tutkija Jukka Nevakivi on puolestaan esittänyt, että Neuvostoliiton tarkoi-
tuksena oli varmistaa Kekkosen pysyminen presidenttinä ja näin säilyttää 
YYA-sopimuksen sekä Pariisin rauhansopimuksen mukainen ulkopoliittinen 
linja. Fagerholmin hallituksella oli vahva yli kahden kolmanneksen enem-
mistö eduskunnassa. Tällainen hallitus olisi voinut johtaa Kekkosen syrjäyttä-
miseen seuraavissa presidentinvaaleissa. Eliminoituaan Fagerholmin pois 
vallasta Kekkonen nimitti vaarattoman keskustalaisen vähemmistöhallituk-
sen V.J. Sukselaisen johdolla.671 

Yöpakkaskriisi kytkeytyi Berliinin tilanteeseen jo pelkästään YYA-sopi-
muksen sotilaallisten artiklojen kautta. Hruštšov oli loppuvuodesta 1958 ja al-
kuvuodesta 1959 sanellut uhkavaatimuksensa Berliinin suhteen. Saksan ym-
pärille oli hyvää vauhtia kehittymässä suurvaltapoliittinen kriisi. 672 

Kimmo Rentola on jakanut kriisin pääsyyt kolmeen taustatekijään, joista 
ensimmäinen oli juuri Saksan tilanteen kiristyminen. Se edellytti Suomen tii-
viimpää sitomista Neuvostoliittoon. Toiseksi Moskovassa huolestuttiin Suo-
men vahvistuneista länsiyhteyksistä ja idänkaupan osuuden kääntymisestä 
laskuun. Kolmanneksi Moskovaa epäilemättä ärsytti kommunistien jääminen 
hallituksen ulkopuolelle. Heidän tilalleen otettiin voimia, joita Moskovassa pi-
dettiin suorastaan Neuvostoliitolle vihamielisinä. Vaikka kommunistien saa-
minen hallitukseen oli sinänsä toissijaista, oli ideologisten tekijöiden merkitys 
kasvussa Hruštšovin offensiivisimmalla kaudella vuoden 1957 jälkeen.673 

Yöpakkaset ja niitä seurannut hallituksen vaihtuminen eivät näyttäneet 
hyvältä lännen silmissä. Kriisi osoitti, että Neuvostoliiton vaikutusvalta ulot-
tui Suomen sisäisiin asioihin. Monille Suomen asioita seuraaville amerikkalai-
sille jäi kuva, että maa ja sen presidentti taipuivat kaikessa Moskovan tahtoon. 

 
670 Apunen 2005, 45–50. 
671 Nevakivi 2006, 270–271. 
672 Apunen 2005, 52. 
673 Rentola 1997, 488–489: Samasta myös Hentilä 2003, 49; Taloussyitä kriisin taustalla on 
korostanut myös Kallenautio, 85–86. 
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Suomesta tehtiin jopa pelottava esimerkki siitä, mihin rauhanomainen rinnak-
kaiselo voisi johtaa. Laajemmassa perspektiivissä yöpakkaset muuttivat sitä, 
miten johtavissa länsimaissa nähtiin Suomen asema Neuvostoliiton vaikutus-
piirissä.674  

Kriisin jälkeen Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystö raportoi huolensa 
erityisesti Kekkosesta. Tämä oli vaarallisen pitkään antanut Moskovalle va-
paat kädet vaikuttaa kehitykseen Suomessa. Amerikkalaiset katsoivat, että 
Suomen asema suhteessa Neuvostoliittoon oli heikentynyt ja itsenäisyys saat-
taisi horjua tulevina kuukausina. Kansallinen turvallisuusneuvosto arvioi, 
että Suomesta oli tullut entistäkin haavoittuvampi ja kykenemättömämpi suo-
jelemaan itsenäisyyttään. Washingtonissa jouduttiin kuitenkin toteamaan, 
että esimerkiksi Suomen läntisten taloussuhteiden vahvistamiseksi ei ollut 
juuri mitään tehtävissä.675 

Yöpakkaskriisi auttaa ymmärtämään, miksi länsi, erityisesti Yhdysvallat, 
alkoi 1950-luvuen kuluessa seurata tarkasti Suomen ulkomaankaupan kehi-
tystä.676 Talous ja kauppa kytkeytyivät tiukasti kylmän sodan suureen ideolo-
giseen vastakkainasetteluun. Taloudellinen riippuvuus mahdollisti poliittisen 
painostuksen. Tarvittaessa länsivallat pystyisivät tukemaan Suomea, mutta se 
ei olisi halpaa puuhaa. Tuoreessa muistissa oli, kuinka kallis operaatio Jugo-
slavian tukeminen oli ollut Titon ja Stalinin välirikon jälkeen. Neuvostoliiton 
talouspakotteiden kohteeksi joutunut Jugoslavia oli kääntynyt lännen puo-
leen, ja Yhdysvallat oli pumpannut sinne runsain mitoin talousapua vuosina 
1949–53.677  

Ehdottomasti helpompi ja edullisempi ratkaisu oli huolehtia hyvistä kaup-
pasuhteista jo ennen kriisin puhkeamista. Vahva länsikauppa teki Neuvosto-
liiton taloudellisen painostuksen vaikeammaksi. Se saattoi jopa ennaltaeh-
käistä kriisin puhkeamista. Toisaalta Yhdysvalloissa ei välttämättä täysin ym-
märretty, että Neuvostoliitto saattoi kokea Suomen vahvistuvan länsikaupan 
uhkaksi, mikä puolestaan voisi synnyttää kriisin. 

 
674 Ruddy, Michael T. (1998): Charting an independent course. Finland’s place in the Cold War and 
in U.S. foreign policy. Regina Books, Claremont, CA, USA, 188–189; Suomi 1992, 244; Hanhimäki 
1997, 93. 
675 Rislakki 2010, 140; Hanhimäki 1997, 93; Central Intelligence Bulletin 15.12.1958. CIA’s FOIA 
Electronical Reading Room; Lähetystön raportissa Kekkonen nostettiin Yhdysvaltain huolenaiheeksi 
numero yksi Suomessa. Mosel L. Harvey State Departmentille 4.6.1959. FRUS 1958–1960, vol. X, 
part 2, dokumentti 206.  
676 Ks. Hanhimäki 1996, 132–133. Jugoslavia oli luultavasti ainakin osittain syynä siihen, miksi 
Yhdysvallat ryhtyi tarkkailemaan Suomen kauppasuhteita aiempaa tarkemmin. 
677 Lampe, John R. (et al.) (1990): Yugoslav-American Economic Relations Since World War II. Duke 
University Press, Durham ja Lontoo, 13, 29–30; Noble Lontooseen Churchillille 12.5.1953. “Anglo-
Finnish economic relations”. FO 473/15, TNA. 
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Yhdysvaltain Helsingin-lähetystössä laadittiin kesällä 1959 toimintasuun-
nitelma Suomen tukemiseksi. Siihen sisältyi hätäavun valmistelu kaikessa hil-
jaisuudessa, mikäli kauppasuhteet Neuvostoliittoon olisivat uhattuina, kuten 
yöpakkasissa oli käynyt. Pidempiaikaiseen taloudellisen tuen antamiseenkin 
piti varautua. Listalla oli myös henkilövaihto-ohjelman jatkaminen sekä tie-
teen ja tutkimuksen tukeminen.678  

Amerikkalaiset halusivat saada Suomen valtiojohdon ja yleisen mielipi-
teen vakuuttuneiksi siitä, että Suomen selviytyminen itsenäisenä olisi myös 
Yhdysvaltain edun mukaista. Lähetystössä katsottiin, että Kekkonen ja tämän 
liittolaiset olettivat Suomen kohtalon riippuvan yksinomaan Neuvostoliitosta. 
Taustalla saattoi vaikuttaa virheellinen arvio Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton 
välisistä voimasuhteista.679 

Britannian Helsingin-lähetystössä yöpakkaskriisi herätti jopa hämmen-
nystä. Mikään julkisuuteen kerrottu syy, kuten Kekkosen puheessaan mainit-
semat neuvostovastaiset lausunnot ja kirjat, ei kuulostanut riittävän vakavalta 
oikeuttaakseen Neuvostoliiton kovan painostuksen hallituksen vaihta-
miseksi. Suurlähettiläs Douglas Busk tasapainoili kahden välillä. Joko kriisi 
oli Kekkosen itsensä synnyttämä ja sen motiivit pääasiassa sisäpoliittisia, tar-
koituksena pönkittää presidentin omaa asemaa, tai sitten Moskova oli saanut 
otteen Kekkosesta. Buskin huomio oli kiinnittynyt siihen, kuinka Neuvosto-
liitto onnistui painostamaan Suomea epäsuorasti Kekkosen kautta, kaupalli-
sia kanavia pitkin sekä hyödyntämällä tukijoitaan maassa. Näin suoritettuna 
painostus voitiin tarvittaessa myös lopettaa herättämättä huomiota – ”ilman 
että ruumiiseen jää näkyviä jälkiä”.680 

Hämärän peitossa oli, miten Neuvostoliitto oli painostanut Kekkosta. Kun 
todisteita ei tuntunut löytyvän, Busk päätteli, että Neuvostoliiton lähetystöllä 
saattoi olla yksityinen pääsy Kekkosen luo. ”Tällainen vaikutusvalta heikkoon 
mieheen olisi sekä pahaenteistä että tehokasta.”681 Busk oli muutenkin epäillyt 
Kekkosen valtiomiesmäisyyttä. Hänen yöpakkasista tuoreeltaan Lontooseen 

 
678 Mosel L. Harvey State Departmentille 4.6.1959. FRUS 1958–1960, vol. X, part 2, dokumentti 206. 
679 Sama. 
680 Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 14.1.1959. ”Finland: Annual review for 1958". FO 473/13, 
TNA. 
681 Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 14.1.1959. ”Comment on the new Finnish Government”. FO 
473/15, TNA. 
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lähettämänsä raportti oli kuin Kekkosen arkkivihollisten kirjoittama. Lienee 
turvallista olettaa, että spekulaatiot olivatkin heidän leiristään lähtöisin.682 

Suurlähettiläs epäröi myös sen suhteen, tulisiko hänen pyrkiä tapaamaan 
Kekkosta. Sitä hän ei kuitenkaan tehnyt. Busk tyytyi toivomaan, että Ranskan 
ja Yhdysvaltain lähettiläät hoitaisivat yhteydenpidon. Kekkosta ”ei saanut jät-
tää saaliiksi venäläisille”, kuten aiemmin oli käynyt. Läntisillä suurlähettiläillä 
oli hänen mukaansa kuitenkin yhteisymmärrys siitä, ettei lännen tullut se-
kaantua Suomen tilanteeseen vaan seurata rauhallisena sivusta.683 

Jälkikäteen näyttää siltä, että yöpakkaskriisi avasi länsivaltojen silmät ja 
osoitti, että Kekkoseen oli pidettävä henkilökohtaista yhteyttä. Epäilyt neu-
vostoliittolaisten suorasta pääsystä presidentin luokse on varmasti otettu va-
kavasti. 

Busk oli menossa helmikuussa 1959 Lontooseen. Tarkoitus oli keskustella 
Foreign Officessa perusteellisesti Britannian politiikasta Suomen suhteen. 
Busk oli jo elokuussa 1958 varoittanut, että Suomi oli vajoamassa Neuvosto-
liiton vaikutuspiiriin. Sen jälkeen tilanteen katsottiin vain pahentuneen. Lon-
toossa asialistalla oli myös katsaus salaista propagandaa hoitaneen Informa-
tion Research Departmentin operaatioihin Suomessa.684 Buskin vierailu näyt-
täytyy käänteentekevänä hetkenä Britannian suhtautumisessa Suomeen ja eri-
tyisesti Kekkoseen. Ilmeisesti Busk sai Lontoossa ohjeet toimia aktiivisemmin 
Kekkosen suuntaan.  

Alkuvuodesta 1960 Britannian lähetystössä laskeskeltiin jo, että Kekkonen 
asettuisi ehdolle ja tultaisiin todennäköisesti valitsemaan uudelleen presiden-
tiksi vuoden 1962 vaaleissa. Potentiaalisia haastajia ei ollut näköpiirissä. Kek-
kosen kanssa oli siis tultava toimeen, mutta samalla häneen täytyisi yrittää 
vaikuttaa lännen etujen turvaamiseksi.685  

 
682 Buskin tietolähteenä yöpakkaskriisin aikana oli esimerkiksi Fagerholmin hallituksen 
kokoomuslainen valtiovarainministeri Päiviö Hetemäki. Busk Selwyn Lloydille Lontooseen 
16.12.1958. ”President Kekkonen’s broadcast on the Government crisis”. FO 473/15, TNA. 
Aiemmassa tutkimuksessa Rautkallio kertonut Buskin epäilyksistä Kekkosen sisäpoliittisten motiivien 
suhteen ja viitannut tämän laatimaan vuosiraporttiin. Siinä ei kuitenkaan esitetä tällaisia 
spekulaatioita. Oletettavasti Busk on halunnut jättää huhujen tasoiset spekulaatiot virallisemman 
vuosiraportin ulkopuolelle. Juhani Suomi on puolestaan viitannut aihetta käsitellessään Rautkallioon. 
Rautkallio 1991, 264–265; Suomi 1992, 217. 
683 Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 28.1.1959. “Political developments in Finland”. FO 473/15, 
TNA. 
684 Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 28.1.1959. “Political developments in Finland”. FO 473/15, 
TNA; Päiväämätön, kirjoitushetkellä vielä osittain salattu taustamuistio, jonka arkistokappaleesta 
puuttuu osa sivuista. FO 371/142870, TNA; Osittain salattu top secret -tason kirje Lontoosta Buskille 
27.1.1959. FO 371/142870, TNA. 
685 Busk käytti ilmausta ”we must therefore make the best of him". Busk Lontooseen 14.1.1960. 
”Finland: Annual review for 1959”. FO 473/13, TNA. 
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Uudet arkistolähteet osoittavat, että kyse oli monitasoisesta vaikuttamis-
operaatiosta. Siitä voidaan erottaa karkeasti neljä linjaa, jotka limittyivät osit-
tain keskenään. Lännen suurlähettiläät ryhtyivät pitämään Kekkoseen tiiviisti 
yhteyttä korkealla tasolla, presidentti kutsuttiin vierailuille länsivaltojen pää-
kaupunkeihin ja korkea-arvoisia läntisiä vieraita tuotiin Suomeen tapaamaan 
Kekkosta. Lisäksi länsivallat avasivat salaiset kanavat presidenttiin ja ryhtyi-
vät toimittamaan tälle salaisia tiedusteluraportteja ja muuta luottamuksellista 
tietoa.  

Seuraavaksi tarkastelen kolmea ensimmäistä linjaa, jotka ovat perinteisem-
piä kansainvälisissä suhteissa käytettyjä vaikutuskeinoja. Viimeiseen eli kor-
kean tason informaation syöttämiseen erillisessä vaikuttamisoperaatiossa pu-
reudun luvussa ”Operaatio”.  

4.2 KORKEITA VIERAITA JA TIEDUSTELURAPORTTEJA 

Britannian suurlähettiläs Douglas Busk oli virkakautensa alkuvaiheessa ta-
vannut Kekkosta vain yleisluontoisissa tilaisuuksissa, kuten hirvijahdeilla tai 
diplomaattikutsuilla. Kevään 1959 jälkeen Busk alkoi vierailla Tamminie-
messä lähes kuukausittain keskustelemassa Kekkosen kanssa epävirallisesti. 

Max Jakobson on kuvannut, kuinka siihen saakka läntisillä diplomaateilla 
ei ollut juuri lainkaan kosketusta Suomen presidenttiin, paitsi virallisissa juh-
latilaisuuksissa. Tämä tulee hyvin esille myös presidentin viikko-ohjelmista. 
Kekkosen ensimmäisiltä presidenttivuosilta ei löydy juurikaan mainintoja 
läntisten diplomaattien tapaamisista, paitsi näiden jättäessä valtuuskirjeensä 
Suomeen saapuessaan. Virallisissa juhlatilaisuuksissa ei ollut mahdollisuutta 
asialliseen keskusteluun. Valtionpäämiestä ei uskallettu vaivata, ellei ollut 
niin tärkeää asiaa, että sen esittäminen suoraan presidentille oli perusteltua – 
ja sellaista oli äärimmäisen harvoin. Neuvostodiplomaatit taas olivat kaiken 
aikaa pitäneet suoraa yhteyttä presidenttiin, joka oli Suomen ulkopolitiikan 
todellinen johtaja. Busk ryhtyi ikään kuin kilpailuun neuvostoliittolaisten 
kanssa.686 

Osana käännytysoperaatiota britit ryhtyivät järjestämään Suomeen kor-
kea-arvoisia vieraita.687 Niiden myötä myös Busk pääsi keskustelemaan Kek-
kosen kanssa. Huhtikuussa 1959 Tamminiemeen saapui Lontoon kauppaka-

 
686 Jakobson 1981, 174; Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. 
687 Sellaista ei ollut juurikaan aiemmin harrastettu. Esimerkiksi 1953 lähettiläs Andrew Noble totesi, 
ettei brittiläisiä valtiomiehiä ”käytännössä koskaan vieraile Helsingissä”. Noble Lontooseen 
Masonille 14.5.1953. FO 371/106203, TNA. 
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marin puheenjohtaja Lordi Ebbisham. Keskustelu koski maiden välistä kaup-
paa. Kekkosesta tuntui siltä, että britit olisivat valmiita tukemaan luotoilla 
Suomen teollistamista.688 

Toukokuun lopulla Suomeen saapui Britannian ulkoministeriön parla-
mentaarinen alivaltiosihteeri Robert Allan. Kekkonen ja Allan tapasivat ilta-
päivällä Presidentinlinnassa. Myös Busk oli paikalla. Tavoitteena oli lähentää 
Kekkosen ajattelua lännen suuntaan, sillä britit katsoivat presidentillä olevan 
suurta vaikutusvaltaa Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin – niin hyvässä 
kuin pahassakin. Lähes parituntisen keskustelun aikana äänessä oli pääosin 
Kekkonen, joka selosti briteille Suomen asemaa ja politiikkaa. Keskustelu kä-
sitteli myös Euroopan tilannetta, erityisesti suurvaltoja hiertävää Berliinin ky-
symystä. Allan antoi ymmärtää, ettei länsi voinut luovuttaa Länsi-Berliiniä 
Neuvostoliitolle.689 

Keskustelu ei muuttanut Kekkosen käsitystä länsivaltojen ulkopoliittisesta 
osaamisesta. Jälkikäteen hän arvioi Allanin olleen miellyttävä vieras mutta 
”jossain määrin naiivi”. Britti oli muun muassa kysynyt, oliko Kekkonen yrit-
tänyt vakuuttaa Hruštšoville, ettei Natolla ollut hyökkäysluonnetta. Kekko-
nen vastasi, että sen olivat ”varmaan tehneet toiset jo suuremmalla suulla”.690  

Busk arvioi, että Kekkonen oli arvostanut keskustelua läntisen vierailijan 
kanssa. Presidentin adjutantti kertoi Buskille, että Kekkonen oli tietoisesti ylit-
tänyt tapaamiselle varatun ajan peräti 40 minuutilla.691 Juhani Suomi on kiin-
nittänyt huomiota Allanin esiintymistapaan, joka on tulkittavissa yritykseksi 
vaikuttaa Kekkosen kautta Neuvostoliiton käsityksiin.692 Vastaavia pyrkimyk-
siä voi havaita myös myöhemmissä tapaamisissa läntisten edustajien ja johta-
jien kanssa. 

Allanin Suomen-vierailu näyttää olleen ratkaiseva sysäys Buskin ja Kekko-
sen kahdenkeskisille tapaamisille. Heinäkuussa 1959 Kekkonen kutsui Buskin 
lounaalle presidentin kesäasunnolle Naantalin Kultarantaan. Lähes puolitois-
tatuntinen keskustelu käsitteli sekä kansainvälistä tilannetta että Suomen si-
säpolitiikkaa.693 

 
688 Kekkosen pvk. 20.4.1959; Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. 
689 Kekkosen pvk. 27.5.1959; Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 2.6.1959. ”Mr. Allan’s interview 
with the President of Finland”.  FO 473/15, TNA. 
690 Kekkosen pvk. 27.5.1959; Suomi 1992, 247; ”Mr. Allan’s visit to Helsinki”, Thomas Brimelow 
23.4.1959. FO 371/142870, TNA. 
691 Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 2.6.1959. ”Mr. Allan’s interview with the President of Finland”. 
FO 473/15, TNA. 
692 Suomi 1992, 247.  
693 Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 7.7.1959. ”Conversation on July 2, 1959, between Her 
Majesty’s Ambassador and the President of Finland”. FO 473/15, TNA. 
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Ennen tapaamista Busk oli ottanut yhteyttä Lontooseen. Suurlähettiläs oli 
pyytänyt ajankohtaisia ja luottamuksellisia poliittisia tietoja, joita voisi epävi-
rallisesti välittää Kekkoselle ja osoittaa näin, että presidentti nautti brittien 
luottamusta.694 

Välikätenä Kekkosen ja Buskin yhteydenpidossa toimi presidentin adju-
tantti, joka oli luultavasti Urpo Levo, vaikka Busk ei ole maininnut tämän ni-
meä. Kahdesta adjutantista Levo puhui paremmin englantia. Brittien asiakir-
joissa hänen kielitaitoaan kuvailtiin ”täysin riittäväksi kaikkiin käytännöllisiin 
tarkoituksiin” siinä missä vanhemman adjutantin Ragnar Grönvallin englan-
nin taito oli ”rajallinen”.695  

Tapaaminen Kultarannassa oli Buskin ennalta suunnittelema. Adjutantti 
oli aiemmin kutsunut hänet viettämään kesäpäivää Turkuun. Kun Busk il-
moitti adjutantille tulevansa, Kekkonen tarttui odotetusti syöttiin ja pyysi 
suurlähettilään samalla luokseen lounaalle.696 

Jälkikäteen Busk arvioi, että Kekkoseen tulisi pitää säännöllistä kontaktia. 
Hän ei kuitenkaan osannut päättää, mitä ajatteli presidentistä. Busk varoitti 
ulkoministeriötään, ettei keskusteluista kannattanut turhaan odottaa sen suu-
rempia tuloksia.697 

Kultarannassa Kekkonen kertoi suunnittelevansa matkaa Lappiin ja kutsui 
Buskin tapaamaan häntä Rovaniemelle. Ennen matkaa Busk pyysi jälleen Lon-
toosta tietoja Kekkoselle välitettäväksi.698 Sama kaava toistui lokakuussa. ”Ku-
ten tavallista, mille tahansa juoruille olisi käyttöä”, Busk sähkötti ennen epä-
virallista tapaamista Foreign Officeen. Kaikkien luottamuksellisten tietojen 
kertomiseen Busk pyysi erikseen luvan Lontoosta. Asiaa arvioidessaan Fo-
reign Officen pohjoisen osaston päällikkö Thomas Brimelow totesi lakonisesti, 
että Kekkoselle kerrottujen asioiden pääsisältö saattaisi päätyä neuvostoliitto-
laisten tietoon.699 

Kekkosen päiväkirjoista ja viikko-ohjelmista näkyy, että toistuvat kahden-
keskiset tapaamiset alkoivat juuri kesällä 1959. Elokuussa 1960 Busk laski käy-
neensä kuluneen 18 kuukauden aikana noin kymmenen epävirallista keskus-
telua Kekkosen kanssa Tamminiemessä.700 

 
694 Busk Lontooseen 29.6.1959. FO 371/142870, TNA. 
695 ”The president of Finland’s visit May 8–13”, 1.5.1961. PREM 11/3306, TNA. 
696 Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 7.7.1959. ”Conversation on July 2, 1959, between Her 
Majesty’s Ambassador and the President of Finland”. FO 473/15, TNA. 
697 Sama. 
698 Busk Lontooseen 3.7.1959. FO 371/142870, TNA. 
699 Busk Lontooseen 21.10.1959. FO 371/142870, TNA; Thomas Brimelow’n muistiinpano 
21.10.1959. FO 371/142870, TNA. 
700 Jakobson 1981, 173–174; Busk Lontooseen Lordi Homelle 22.8.1960. ”Her Majesty’s 
ambassador’s and Sir Patrick Reilly’s meeting with the President of Finland”. PREM 11/3306, TNA; 
Rautkallio 1991, 392. Buskin saapumisesta Suomeen Kekkosen pvk 3.6.1958; Viikko-ohjelmat. 
25/57, UKA. 
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Busk on todennut raporteissaan suoraan, että hakeutuminen kahdenkeski-
siin keskusteluihin oli hänen tapansa yrittää vaikuttaa Kekkoseen ja ohjata 
tätä oikeaan suuntaan. Buskin käsityksen mukaan Kekkonen vältteli ihmisten 
tapaamista pientä ystäväpiiriään lukuun ottamatta. Jopa presidentin oma hen-
kilökunta oli Buskin mukaan valitellut tämän vähäisiä kontakteja muihin suo-
malaisiin vaikuttajiin. Kahdenkeskisissä tapaamisissa Busk kannusti Kek-
kosta puhumaan ja kuuntelemaan – ei niinkään sisäpolitiikasta vaan kansain-
välisistä asioista, joista tämä oli kiinnostunut mutta ei riittävästi informoitu.701  

Useista tapaamisista ja yhteisestä kielestä huolimatta Buskista ja Kekko-
sesta ei tullut ystäviä. Välejä tuskin voi sanoa edes hyviksi. Juhani Suomen 
mukaan Kekkonen piti Buskin asennetta avoimen vihamielisenä. Kekkonen 
näki, että länsivallat turvautuivat aika ajoin otteisiin, jotka olivat Suomen ase-
man tietoista vaikeuttamista. Erityisesti länsivaltojen Helsinkiin sijoitetut 
suurlähettiläät olivat Kekkosen silmätikkuina.702 Hannu Rautkallio on arvioi-
nut, että Busk olisi päässyt lähemmäksi Kekkosta kuin yksikään läntinen lä-
hettiläs häntä ennen. Juhani Suomi on tyrmännyt arvion ”täysin harhaanjoh-
tavana”.703 Läheisyyttä on jälkikäteen vaikea arvioida. Näyttää kuitenkin sel-
vältä, että Busk pääsi lukuisten tapaamisten aikana tutustumaan Kekkosen 
ajatteluun paremmin kuin aiemmat läntiset lähettiläät. 

Useat keskustelut kenties vaikuttivat Buskin omiin näkemyksiin. Asiat ei-
vät olleet enää niin mustavalkoisia, vaan harmaan sävyjen kirjo alkoi laajen-
tua. Vuosi yöpakkasten jälkeen Buskin näkemys Kekkosesta oli selvästi peh-
mentynyt siitä, millainen se oli ollut tuoreeltaan kriisin jälkeen. Enää ei ollut 
selvää, oliko Kekkonen valmis uhraamaan maansa itsenäisyyden vai pyrkikö 
hän säilyttämään sen pelaamalla taitavasti neuvostoliittolaisten kanssa. Ra-
portissaan Lontooseen Busk viittasi Kekkosen poliittisten vastustajien näke-
myksiin. Niiden mukaan yöpakkasissa olisi ollut kyse ainoastaan presidentin 
vallanhimosta ja tarpeesta parantaa omia poliittisia asemiaan. Enää Busk ei 
nielaissut syytöksiä sellaisinaan.704 

Buskin mukaan Kekkonen uskoi olevansa ainoa, joka kykeni ohjaamaan 
Suomen ulkopolitiikkaa riittävän tarkasti. Liian lähelle Neuvostoliittoa tai 
liian kauas siitä ei saanut ajautua. Busk katsoi, että Kekkonen oli valmis lepyt-
telemään neuvostoliittolaisia lähes millä tahansa hinnalla. Suurlähettiläs ei 
kuitenkaan nähnyt tätä maanpetturina eikä menetettynä tapauksena. Busk ha-
lusi tuoda huolensa Lontoon päättäjien tietoon, jotta Kekkoseen voitaisiin 

 
701 Busk Lontooseen 14.1.1960. “Finland: Annual review for 1959”. FO 473/13, TNA. 
702 Suomi, Juhani (toim.) (2001): Urho Kekkosen päiväkirjat 1, 1958–1962. Otava. Helsinki, 25. 
703 Rautkallio 1991, 404; Suomi 1992, 641. 
704 Busk Lontooseen 14.1.1960. “Finland: Annual review for 1959”. FO 473/13, TNA. 
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vielä vaikuttaa. Tähän hän toivoi apua myös seuraavalta Yhdysvaltain Hel-
singin-suurlähettiläältä.705 John D. Hickerson oli lähtenyt Suomesta marras-
kuun alussa 1959, eikä hänen seuraajansa ollut vielä saapunut.706 
 
Myös amerikkalaiset olivat ryhtyneet yöpakkasten jälkeen tiivistämään yhtey-
denpitoaan Kekkoseen, vaikka Suomen ja Yhdysvaltain väliset suhteet eivät 
olleetkaan parhaat mahdolliset. Hickerson esitti saamiensa ohjeiden perus-
teella huhtikuussa 1959 suoran kanavan luomista Kekkosen ja Yhdysvaltain 
ulkopoliittisen johdon välille. Kekkosen muistiinpanojen mukaan Hickerson 
ehdotti päivällisillä, että tämä saisi pitää Kekkoseen jatkuvaa kontaktia aino-
astaan presidentti Dwight D. Eisenhowerin ja vasta nimitetyn ulkoministerin 
Christian Herterin ollessa selvillä siitä, mistä puhutaan. Kekkonen suostui jär-
jestelyyn.707 Herter oli noussut ulkoministeriksi John Foster Dullesin sairastut-
tua vakavasti.  

Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin jo seuraavalla viikolla. Kekkonen ja 
Hickerson keskustelivat Tamminiemessä mahdollisen lainan saamisesta Yh-
dysvalloilta sekä kansainvälispoliittisesta tilanteesta. Hickerson kertoi ym-
märtävänsä Suomen aseman ja torjuvansa usein sellaisia amerikkalaisten toi-
menpiteitä, joiden tarkoitus oli auttaa suomalaisia mutta jotka saattaisivat to-
dellisuudessa aiheuttaa vahinkoa.708   

Hickersonin seuraaja Edson O. Sessions jatkoi tiivistä henkilökohtaista yh-
teydenpitoa Kekkosen kanssa. Hänen kauttaan amerikkalaiset syöttivät Kek-
koselle myös läntisiä näkökulmia avaavaa luettavaa.709 

Brittien vuonna 1957 avaama salainen kanava oli ilmeisesti päässyt sam-
maloitumaan, kun Rex Bosley ja suurlähettiläs Michael J. Creswell olivat pa-
lanneet Lontooseen. Syyskuussa 1959 britit ryhtyivät avaamaan kanavaa uu-
delleen. Tällä kertaa asia hoidettiin toista reittiä. Kekkosen nuorempi adju-
tantti Urpo Levo oli vieraillut illalla Britannian suurlähetystön 1. lähetystösih-
teerin John H. Bowmanin luona. Bowman kertoi brittien tulleen edellisenä ke-
väänä siihen käsitykseen, etteivät tasavallan presidentin saamat tiedot anna 
oikeaa kuvaa lännen tarkoituksista. Sen vuoksi britit olisivatkin valmiita vä-
littämään Kekkoselle täysin epävirallisesti korkeimman tason ajatuksia ja nä-
kökohtia lännen puolelta. Kyse oli ”yleisistä arvioinneista” ja sellaisista ”eri-
koiskysymyksistä”, joista Kekkonen haluaisi tietoja. Pyrkimyksenä olisi hel-
pottaa presidentin ratkaisuja. Mitään vastapalveluksia ei vaadittaisi. Bowma-
nin mukaan yhteydenpito voitaisiin hoitaa presidentin määräämän henkilön 

 
705 Busk Lontooseen 14.1.1960. “Finland: Annual review for 1959”. FO 473/13, TNA. 
706 John D. Hickerson, Diplomaattikortisto, UMA. 
707 Suomi 1992, 245. Katso myös Kekkosen pvk 23.4.1959; Presidentin päiväohjelma 23.4.1959. 
25/57 UKA. 
708 Kekkosen pvk 29.4.1959; Presidentin päiväohjelma 29.4.1959. 25/57 UKA. 
709 Fields 2019, 277. 
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välityksellä. Levo raportoi Bowmanin ehdotuksesta Kekkoselle, joka suostui 
järjestelyyn. ”Bowman ilmeisesti tiedustelumiehiä”, merkitsi presidentti päi-
väkirjaansa.710 

Lähteistä ei käy ilmi, mihin keväällä 1959 tapahtuneeseen Bowman viittasi. 
Kenties asia liittyi brittien johtopäätöksiin yöpakkaskriisistä ja Buskin keväi-
seen Lontoon-matkaan, jonka aikana oli tarkoitus pohtia tarkemmin Britan-
nian politiikkaa Suomen suhteen.711 

Levolla näyttää olleen hyvät yhteydet britteihin, sillä sekä Busk että Bow-
man hoitivat asioita hänen kauttaan. Bowman oli ilmestynyt Suomeen syys-
kuun alussa 1958. Hän poistui maasta jo kahden vuoden päästä, elokuussa 
1960.712  

Kekkosen merkintä Bowmanin työnantajasta lienee osunut oikeaan. Sa-
manniminen mies operoi SIS:n edustajana Etelä-Rhodesian, nykyisen Zim-
babwen, pääkaupungissa Salisburyssä vain muutamaa vuotta myöhemmin. 
Siellä Bowman yritti soluttaa valkoisten konservatiivien Rhodesian Front -ni-
mistä puoluetta mutta huonolla menestyksellä.713 

Levo olettavasti tiesi, millaisen miehen kanssa oli tekemisissä. Levo oli toi-
minut vuosina 1944–52 sotilastiedustelun parissa Pääesikunnan ulkomaatoi-
mistossa.714 Levo oli ollut myös keskeisessä roolissa järjestelemässä sodanjäl-
keisiä Neuvostoliittoon suunnattuja salaisia partioretkiä, joita X-komitea ryh-
tyi 1950-luvun alussa selvittelemään. Levo ja silloisen Puolustusvoimain ko-
mentajan Aarne Sihvon veljenpoika Antti Sihvo välittivät tiedustelukeikkoja 
amerikkalaisilta suomalaisille kaukopartiomiehille. Levo ja Sihvo toimivat 
myös tulkkeina, kun partiomiehet asioivat Yhdysvaltain sotilasasiamiehen 
kanssa.715 Myöhemmin 1970-luvulla Levolta kysyttiin haastattelussa hänen 
kielitaidostaan. ”Minä en puhu paljoakaan”, Levo totesi vaatimattomasti.716 
Näyttää kuitenkin puhuneen. 

 
710 Kekkosen pvk 16.9.1959; Myös Suomi 1992, 247. 
711 Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 28.1.1959. “Political developments in Finland”. FO 473/15, 
TNA. 
712 John H. Bowman, Diplomaattikortisto, UMA; Corps Diplomatique 1959–1960. UMA. 
713 Murphy, Philip (2006): “’An intricate and distasteful subject’: British Planning for the Use of Force 
Against the European Settlers of Central Africa, 1952–65”. The English Historical Review, Jun., 2006, 
Vol. 121, No. 492. Oxford University Press, 768–769; Murphy, Philip (2001): “Intelligence and 
decolonization: The life and death of the federal intelligence and security bureau, 1954–63”. The 
Journal of Imperial and Commonwealth History, 29:2, Routledge, 117, 129. 
714 Koskimies, Tapio (2018a): ”Sotilastiedustelun alasajo sodan jälkeen ja niukkuuden vuodet 1950-
luvun puoliväliin saakka”. Teoksessa Sipilä, Joonas – Koskimies, Tapio (toim.): Sata vuotta 
suomalaista sotilastiedustelua. Atena, Jyväskylä, 96; Turunen, 150; Urpo Levo. Kadettiupseerit 1920–
1985. Kadettikunta & Upseeriliitto, Kajaani 1985. 
715 Turunen, 149–152. 
716 Urpo Levon haastattelu, nauha 5. Haastattelijana Maarit Tyrkkö. Maarit Tyrkön kokoelma, TPA. 
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Urpo Levo hoiti osaltaan Kekkosen yhteyksiä länsivaltoihin vielä 1970-lu-
vullakin. Vuosikymmenen puolivälissä amerikkalaiset olivat ensimmäisenä 
yhteydessä Levoon, kun he tiedustelivat Kekkosen halukkuutta tulla vierai-
lulle Yhdysvaltoihin. Kekkonen myös välitti tietoja Moskovan-vierailustaan 
amerikkalaisille Levon kautta. Huomionarvoista on, ettei Levo enää tässä vai-
heessa ollut presidentin adjutantti.717 

Levo toimi Kekkosen asiamiehenä paitsi lännen myös KGB:n suuntaan. 
Viktor Vladimirov on kertonut, kuinka Levo ja adjutantti Lasse Wächter rat-
kaisivat hänen kanssaan asioita Kekkosen toimeksiannosta. Vladimirov puo-
lestaan välitti heille informaatiota, joka oli tarkoitettu presidentille.718 Myös 
Ruotsin entinen Helsingin-suurlähettiläs Ingemar Hägglöf on kertonut muis-
telmissaan Levon toimittaneen poliittisia viestejä Kekkosen puolesta.719 

Levon tiedustelutausta sekä yhteydet lännen ja idän tiedustelupalveluihin 
kenties vaikuttivat siihen, miksi salaiseen toimintaan viehtynyt Kekkonen piti 
hänet adjutanttinaan peräti 17 vuoden ajan. Levon adjutanttikauden jälkeen 
CIA-yhteyksiä näyttää hoitaneen Kekkosen ulkopoliittinen neuvonantaja 
Jaakko Kalela.720 
 
Länsivallat ryhtyivät toimittamaan Kekkoselle luottamuksellista aineistoa sa-
laisten kanavien kautta. Kekkosen asiakirjojen joukosta löytyy ainakin kolme 
salaiseksi merkittyä englanninkielistä poliittisen tiedustelun analyysia syk-
syltä 1959 sekä neljäs päiväämätön raportti, jossa ei ole otsikkoa tai salausmer-
kintöjä. Ensimmäisessä käsiteltiin Itävaltaa, toisessa Neuvostoliiton ulkopoli-
tiikkaa, kolmannessa Hruštšovin ulkopoliittisia lausuntoja ja neljännessä Kii-
nan ja Neuvostoliiton välirikkoa. Kolmeen ensimmäiseen raporttiin on kirjoi-
tettu käsin lyijykynällä nimikirjaimet R.G.721 Nimikirjaimien käsiala täsmää 
Kekkosen vanhemman adjutantin Ragnar Grönvallin allekirjoitukseen.  

Urpo Levo kertoi 1970-luvun alussa Pääesikunnan tiedustelupäällikölle 
Raimo Heiskaselle yhteyksistään lännen tiedustelupalveluihin. Levon mu-
kaan hänelle oli tarjottu läntistä tiedusteluaineistoa, mutta hän oli kieltäytynyt 
sen suorasta vastaanottamisesta. Keskustelukumppanien kanssa oli kuitenkin 
sovittu, että kriisin sattuessa tai muuten kiireellisesti tietoja tarvittaessa hän 

 
717 Suomi, Juhani (2000): Umpeutuva latu. Urho Kekkonen 1976–1981. Otava, Helsinki, 180, 194; 
Kekkosen pvk. 7.12.1975; Rentola, Kimmo (2005): Vallankumouksen aave. Vasemmisto, Beljakov ja 
Kekkonen 1970. Otava, Helsinki, 202. 
718 Vladimirov, 284; Vladimirovin kertoma saa vahvistuksen presidentin päiväkirjoista. Esim. 
Kekkosen pvk. 21.2.1971; Samasta myös Suomi, Juhani (1996): Taistelu puolueettomuudesta. Urho 
Kekkonen 1968–1972. Otava, Helsinki, 522. 
719 Hägglöf, 229–230, 279.  
720 Suomi 1998, 443, 551. 
721 Ensimmäinen raportti on päivätty vuoden 1959 lokakuun loppuun, toinen marraskuun loppuun ja 
kolmas joulukuun alkuun. Pääosa muistioista kansiossa 21/36, mutta Itävaltaa koskeva paperi 
kansiossa 21/44, UKA; Päiväkirjoista tai viikko-ohjelmista ei löydy viitteitä raporttien toimittajasta. 
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voisi ottaa näihin yhteyttä ja mahdollisuuksien mukaan saada vastauksia ky-
symyksiinsä. Tätä kanavaa ei Levon mukaan ollut kuitenkaan käytetty kertaa-
kaan vuoteen 1971 mennessä.722 Levo mainitsi Heiskaselle, että myös Neuvos-
toliiton diplomaatit olivat esittäneet 1950-luvun puolella yhteistyötä. Tästäkin 
tarjouksesta Levo kertoi kieltäytyneensä.723 

Näyttää siltä, että presidentin molemmat adjutantit toimivat välikäsinä 
lännen suuntaan. Mikäli Levon kertoma pitää paikkansa, Kekkonen oli ni-
mennyt Grönvallin vastaanottamaan aineistoa. Voi olla, että paremmin eng-
lantia puhunut Levo halusi rajoittaa yhteyksiään läntisiin edustajiin, etteivät 
ne herättäisi liikaa huomiota. On myös mahdollista, että Levo on itse aluksi 
kieltäytynyt ottamasta aineistoa vastaan, mutta suostunut kuitenkin välittä-
mään sitä Kekkoselle. Heiskaselle tuskin haluttiin paljastaa presidentin salai-
sia yhteyksiä – itään tai länteen. 

Kahdessa Grönvallin välittämässä läntisessä raportissa analysoidaan Neu-
vostoliiton ulkopolitiikkaa Hruštšovin puheiden ja lausuntojen valossa. Neu-
vostojohtaja oli Budapestissa vieraillessaan väittänyt, että länsi oli jakaantu-
massa kahteen leiriin. Toisaalla olivat valtiojohtajat, jotka ymmärsivät kylmän 
sodan lopettamisen tarpeellisuuden, ja toisaalla ne, jotka pyrkivät jarrutta-
maan tätä kehitystä. Hruštšovin mukaan jokainen selväjärkinen valtiomies 
olisi ymmärtänyt, että kylmän sodan voimatasapaino oli kallistunut sosialis-
tisten valtioiden puolelle.724 

Raportin mukaan Hruštšov oli lausunut, että Neuvostoliitolla oli kasapäin 
ydinkärjillä varustettuja ohjuksia. Joutuessaan hyökkäyksen kohteeksi se 
voisi ”tuhota kaikki mahdolliset viholliset maan tasalle”. Lännessä tämän kat-
sottiin viittaavan siihen, että Neuvostoliiton sotilaallinen kapasiteetti oli suu-
rempi kuin aiemmin oli uskottu. Erityisesti tämä koski mannertenvälisiä bal-
listisia ohjuksia. Amerikkalaisten arvion mukaan Neuvostoliitto kykenisi lau-
kaisemaan useita mannertenvälisiä ohjuksia useisiin Yhdysvaltojen asutus-
keskuksiin. Toisaalta Neuvostoliitolla arvioitiin olevan riittävästi myös 700 ja 
1100 merimailin (noin 1300 ja 2000 kilometrin) kantaman keskipitkän matkan 
ballistisia ohjuksia, joilla se voisi tuhota useimmat Euroopan suurimmista 
kaupungeista.725 

Toisessa puheessaan marraskuun puolivälissä 1959 Hruštšov oli mainin-
nut käyneensä neuvostoliittolaisessa tehtaassa, jossa valmistettiin vuodessa 
250 ydinkärjellä varustettua ohjusta. Puheen konteksti viittasi mannertenväli-

 
722 Suominen, 247. 
723 Sama, 247. 
724 ”The Soviet foreign policy”. 21/36, UKA; ”Khrushchev’s foreign policy pronouncements”. 21/36, 
UKA. 
725 ”Khrushchev’s foreign policy pronouncements”. 21/36, UKA. 
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siin ohjuksiin, mutta läntisten tietojen mukaan Hruštšov todennäköisesti tar-
koitti joko 700 merimailin ohjuksia tai 700 ja 1 100 merimailin ohjusten yhteis-
tuotantomäärää.726 

Tieto siitä, että Neuvostoliiton iskukyky riittäisi tuhoamaan merkittävän 
osan Länsi-Euroopan suurista kaupungeista, on varmasti vaikuttanut Kekko-
sen ajatteluun, mikäli hän on raportit lukenut. 

Brittien tiedusteluraportteja ei ole toistaiseksi avattu tutkijoiden käyttöön, 
joten papereita ei voi verrata niihin. Sen sijaan amerikkalaisiin tiedustelura-
portteihin sisältöä voi verrata. 

Tammikuussa 1960 laaditussa CIA:n tiedustelukatsauksessa tarkasteltiin 
Neuvostoliiton ohjuskapasiteetin kehitystä Hruštšovin lausuntojen perus-
teella. Kekkoselle toimitetut tiedot vastasivat sisällöltään pitkälti CIA:n tietoja, 
osittain lähes sanatarkasti. Kekkoselle ei tosin kerrottu tarkasti Neuvostoliiton 
mannertenvälisten ohjusten määrää, mutta CIA:n raportin perusteella niitä 
uskottiin olevan noin kymmenen kappaletta. Sillä määrällä voisi jo iskeä usei-
siin merkittäviin asutuskeskuksiin Yhdysvalloissa.727  

Myös Hruštšovin joulukuun alussa 1959 Unkarissa pitämän puheen arvio 
on jäljitettävissä CIA:han. Amerikkalaisten päivittäisessä tiedustelukatsauk-
sessa luonnehditaan puhetta täsmälleen samoin sanakääntein kuin Kekkoselle 
toimitetussa paperissa. Ne on myös päivätty perättäisille päiville.728  

Jälkikäteen tosin tiedetään, että Hruštšovin noihin aikoihin antamissa Neu-
vostoliiton ydinaseita koskevissa lausunnoissa oli kyse bluffista, joka meni 
lännessä läpi. Todellisuudessa Yhdysvallat oli 1960-luvun alkuun tultaessa 
ydinaseistuksen suhteen ylivoimaisempi kuin koskaan myöhemmin.729 

Itävaltaa käsittelevä raportti on puolestaan päivätty kaksi päivää sen jäl-
keen, kun Yhdysvalloissa valmistui laaja eri tiedusteluelinten yhteinen kat-
saus Itävallan tilanteeseen.730 Raportissa analysoitiin muun muassa Itävallan 
sisäpoliittista tilannetta, suhdetta Euroopan taloudelliseen integraatioon ja 
EEC:hen sekä puolueettomuuspolitiikkaa. Raportti saattoi olla Kekkosta var-
ten räätälöity kooste laajemmasta kokonaisuudesta, sillä teemat olivat ajan-
kohtaisia myös Suomessa ja luultavasti kiinnostavat Kekkosta.731 

 
726 ”Khrushchev’s foreign policy pronouncements”. 21/36, UKA. 
727 ”Current intelligence weekly summary”, 21.1.1960. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
728 Ks. ”Current Intelligence Bulletin”, Daily brief, 2.12.1959. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
729 Kallenautio, 67–68, 117–118. 
730 Ks. ”Austria’s position between East and West”, Special national intelligence estimate number 25–
29, 27.10.1959. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
731 ”Review: Trends in Austrian politics and foreign policy”, 29.10.1959. 21/44, UKA. 
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Raportit muistuttavat myös ulkoasultaan CIA:n asiakirjoja, joten ne ovat 
todennäköisesti Yhdysvalloista peräisin. Kenties Kekkonen oli käskenyt 
Grönvallin yhteysmieheksi amerikkalaisten suuntaan.732 

Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa ja Hruštšovin näkemyksiä koskevissa pa-
pereissa pääpaino oli poliittisessa analyysissa. Jälkikäteen on vaikea arvioida, 
oliko aineistossa sellaisia tietoja tai ajatuksia, joita Kekkonen ei olisi voinut 
saada mistään muualta tai jotka eivät olisi olleet jo julkisuudessa. Asennoitu-
minen tietoihin saattoi kuitenkin olla erilaista, kun ne sai valtiolliselta läh-
teeltä salaiseksi merkittyinä ikään kuin tiskin alta, verrattuna tilanteeseen, 
jossa kyse olisi lehdessä julkaistusta poliittisesta kommentaarista. Papereiden 
perusteella Kekkonen sai tietää paitsi Hruštšovin lausunnoista myös siitä, mi-
ten Neuvostoliiton tilannetta lännessä analysoitiin. Oma kysymyksensä on 
kuitenkin se, kuinka paljon Kekkonen ymmärsi englanninkielisistä pape-
reista. 

Syksyllä 1960 Yhdysvaltain Helsingin-lähetystössä arvioitiin, että Kekko-
nen oli jo saavuttanut hyvän englannin lukemisen taidon. Asiakirjasta ei käy 
ilmi, mihin arvio perustui. Suurlähettiläs Edson O. Sessions kuitenkin raportoi 

 
732 On myös mahdollista, että raportit toimitti Grönvallille toinen välikäsi, esimerkiksi Kustaa Vilkuna, 
jolla oli hyvä yhteydet CIA:han. 

Presidentti Kekkonen, valtuuskirjeensä juuri jättänyt Yhdysvaltain suurlähettiläs Edson O. 
Sessions ja ulkoministeri Ralf Törngren marraskuun lopussa 1959. (Iltalehden arkisto) 
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siitä Washingtoniin. Lähetystön tarkoituksena oli toimittaa Kekkoselle järjes-
telmällisesti ”huolella valikoitua materiaalia”, joka avaisi presidentille Yhdys-
valtain näkökulmia ”merkittävillä osa-alueilla”.733 

Washingtonissa suunnitelmaa pidettiin hyvänä. Alivaltiosihteeri Douglas 
Dillon kehotti hyödyntämään täysin mitoin mahdollisuuksia toimittaa Kek-
koselle lukemistoa. Hän kehotti lähetystöä ja tiedotusvirkailijaa (public affairs 
officer, PAO) postittamaan presidentille säännöllisesti valikoituja United Sta-
tes Information Agencyn (USIA) aineistoja.734 Tällaiseksi mainittiin State De-
partment Bulletin. Kyseessä oli ulkoministeriön tuottama uutiskirje, jossa jul-
kaistiin muun muassa uutisia maailmalta, kansainvälisten suhteiden analyy-
seja ja tietoja Yhdysvaltain hallinnon politiikasta.735 

Dillonin mukaan Washingtonista lähetettäisiin Helsinkiin jatkossa myös 
muita dokumentteja, joita suurlähettiläs voisi halutessaan toimittaa Kekko-
selle henkilökohtaisesti. Yhdysvaltain tavoitteena oli tällä tavoin vahvistaa 
Suomen ja Kekkosen siteitä länteen. Tarkoitus oli myös tehdä asiassa yhteis-
työtä Britannian Helsingin-lähetystön ja Foreign Officen kanssa.736  

Yhdysvaltain näkökulmasta Suomen menettäminen kokonaan Neuvosto-
liiton vaikutuspiiriin olisi ollut kova isku koko ”vapaalle maailmalle”. Sen pe-
lättiin voivan heikentää muiden pienten valtioiden kykyä vastustaa itäblokin 
painostusta. Lisäksi Neuvostoliitto saisi Suomesta eteenpäin työnnetyn ilma-
puolustuksen ja varhaisen varoituksen havaintoasemat sekä uusia laivastotu-
kikohtia Itämerelle. Suomen sinnittely itsenäisenä Neuvostoliiton naapurissa 
oli amerikkalaisten näkökulmasta sekä psykologisesti että sodankäynnin kan-
nalta tärkeää läntiselle maailmalle.737 

Salaiset kanavat ja suorat epäviralliset yhteydet Kekkosen ja Yhdysvaltain 
valtiojohdon välillä saattoivat vaikuttaa myös siihen, että Kustaa Vilkunan 
kautta hoidettu yhteys amerikkalaisiin tiedustelupiireihin hiipui 1960-luvun 
alussa. 

4.3 KEKKONEN AKTIVOITUU 

Yöpakkaset eivät näytä olleen käännekohta ainoastaan lännen toiminnassa, 
vaan myös Kekkonen itse aktivoitui ja ryhtyi tekemään aloitteita lännen suun-
taan. Hän oli olettavasti tietoinen lännen kasvaneista epäluuloista Suomea 

 
733 Sessions Washingtoniin State Departmentille 9.9.1960. FRUS 1958–1960, vol. X, part 2, 
dokumentti 224. 
734 Dillon Helsinkiin 19.9.1960. FRUS 1958–1960, vol. X, part 2, dokumentti 225. 
735 U. S. Foreign Relations: State Department Bulletin. Libraries, University of Missouri. Luettavissa 
<https://libraryguides.missouri.edu/c.php?g=28194&p=173680>. 
736 Dillon Helsinkiin 19.9.1960. FRUS 1958–1960 vol. X, part 2, dokumentti 225. 
737 “Statement of U.S. policy toward Finland”, National Security Council report 30.12.1960. FRUS 
1958–1960, vol. X, part 2, dokumentti 229.  
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kohtaan. Luultavasti läntisten edustajien aktiivisempi yhteydenpito ja tiedus-
teluaineiston toimittaminen salaisten kanavien kautta lisäsivät luottamusta ja 
rohkaisivat aloitteisiin.  

1960-luvun taitteessa läntiset suurlähettiläät yrittivät saada Kekkosta kut-
sutuksi Lontooseen ja Washingtoniin. Vierailuilla ajateltiin olevan suuri mer-
kitys Kekkosen sitomisessa länteen. Presidentti oli itsekin innokkaasti tulossa 
vierailulle Yhdysvaltoihin, kunhan vain saisi kutsun. Oletettavasti taustalla 
oli pyrkimys päästä oikaisemaan hänestä kerrottuja ikäviä näkemyksiä. Bri-
tanniaan kahdenväliset suhteet olivat paremmalla tolalla. Kekkonen yritti 
myös saada läntisiä johtajia Suomeen, tosin huonolla menestyksellä.  

Alkuvuodesta 1960 presidentti kutsui Britannian pääministerin Harold 
Macmillanin vierailulle Suomeen. Suurlähettiläs Douglas Buskin myöhem-
mästä raportista voidaan päätellä, ettei ajatus kutsumisesta kuitenkaan ollut 
alun perin Kekkoselta lähtöisin.738 Sillä kertaa Macmillanin Suomen-vierailu 
ei onnistunut, mutta pääministerin sijasta Suomeen saapui brittihallituksen 
parlamentaarinen alivaltiosihteeri Robert Allan. Macmillan oli erikseen kir-
jeessään pyytänyt, että Allan saisi tavata Kekkosen ja kuulla tämän näkemyk-
sen kansainvälisestä tilanteesta. Busk välitti Macmillanin viestin – ja Kekko-
nen suostui.739  

Ilmeisesti jo kesällä 1959 Kekkonen ilmaisi suurlähettiläs John D. Hicker-
sonille halunsa vierailla Yhdysvalloissa. Hickerson ryhtyi saman tien toimeen. 
Ulkoministeriölleen hän selosti pohtineensa vakavasti Kekkosen kutsumista 
jo kolmen vuoden ajan. Hickerson vakuutti, että olisi Yhdysvaltain etujen mu-
kaista aloittaa valmistelut Kekkosen kutsumiseksi Washingtoniin.740 

Vierailukutsu Washingtoniin ei ollut vielä saanut tuulta alleen, kun Kek-
konen loppuvuodesta 1959 teki jo seuraavan aloitteen. Hän ehdotti Yhdysval-
tain presidentti Dwight D. Eisenhowerin kutsumista Suomeen. Vierailu oli 
tarkoitus ajoittaa Eisenhowerin suunnitellun Moskovan-matkan yhteyteen.741  

Ei liene sattumaa, että Kekkosen uudet avaukset juuri Yhdysvaltain suun-
taan alkoivat pian sen jälkeen, kun salainen kanava oli keväällä 1959 avattu. 

Hickerson oli tässä välissä siirtynyt suurlähettilääksi Filippiineille. Ulko-
ministeri Ralf Törngren esitti kutsun hänen tilalleen lokakuussa nimitetylle 
Yhdysvaltain Helsingin-suurlähettiläälle Edson O. Sessionsille, joka oli Törn-
grenin mukaan asiasta hyvillään ja liikuttunut.742 Sessions ei pitänyt vierailun 

 
738 Busk Lontooseen 9.2.1960. FO 371/151488, TNA. 
739 Suomi 1992, 247; Jakobson 1981, 171; Busk Lontooseen 9.2.1960. FO 371/151488, TNA; 
Kekkosen pvk. 9.5.1959. 
740 Rautkallio 1991, 418. 
741 Jakobson 1981, 171; Asiakirja 1657, valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirja 
30.12.1959. Juhani Suomen kokoelma, TPA. 
742 Kekkosen pvk. 2.1.1960. 
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onnistumista todennäköisenä, mutta jätti tämän ilmeisesti kertomatta suoma-
laisille.743 

Kekkosta pari vuotta vanhempi Edson O. Sessions oli ennen saapumistaan 
Suomeen ehtinyt tehdä työuran sekä liike-elämässä että valtion palveluksessa. 
Sessions oli aloittanut uransa rakennusinsinöörinä isänsä yrityksessä, jatkanut 
lentokoneteollisuuteen ja lopulta perustanut oman insinööritoimiston Chica-
goon. Sieltä hän oli jäänyt eläkkeelle jo viisikymppisenä, minkä jälkeen hän 
teki toisen uran Yhdysvaltain ulkoasiainhallinnon tehtävissä Thaimaassa, 
Laosissa ja Kambodžassa. Vuonna 1957 Sessions oli nimitetty Yhdysvaltain 
postilaitoksen varajohtajaksi. Hän oli pannut saman tien tuulemaan. Parissa 
vuodessa oli käytetty kaksi miljardia dollaria postin automatisointiin ja mo-
dernisointiin.744 

Max Jakobson on luonnehtinut Sessionsin kuuluneen niihin amerikkalai-
siin liikemiehiin, jotka ”kerättyään itselleen omaisuuden kyllästyvät rahan te-
koon ja suorittavat mieleisensä presidenttiehdokkaan vaalikassaan lahjoituk-
sen lunastaakseen siten itselleen suurlähettilään paikan”. Jakobsonin mukaan 
Sessionsin lahjoitus ”ei nähtävästi ollut suuren suuri”, koska hän sai asema-
paikakseen Helsingin.745 

Kekkosella oli jostain syystä kiire julkistaa Eisenhowerin kutsu. Helmi-
kuussa 1960 hän tiedusteli Sessionsilta, voisiko kutsusta jo kertoa julkisuu-
teen. Sessions kehotti odottamaan, kunnes saisi vastauksen Washingtonista. 
Myös ulkoministeri Törngren kiirehti asiaa – ja niin kutsusta tiedotettiin. Parin 
päivän kuluttua Sessions sai Washingtonista tiedon, ettei Eisenhower pääsisi 
Suomeen. Kekkosen reaktiosta ei ole tietoa, mutta Törngren oli asiasta kuul-
tuaan silminnähden allapäin. Eisenhowerin kieltäytyminen aiheutti sittem-
min lehdistössä runsaasti spekulaatioita.746 

Myös Eisenhowerin kaavailtu Moskovan-matka kariutui myöhemmin va-
koilukoneselkkaukseen. Neuvostoliiton ilmatorjunta onnistui vappuna 1960 
ampumaan alas amerikkalaisen U-2-tiedustelukoneen maansa ilmatilassa, 
mikä paljasti amerikkalaisten laajamittaiset vakoilulennot. Välikohtaus kiristi 
Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välejä. Sessions kertoi tapauksen jälkeen Kek-
koselle, että vakoilulennot olivat jatkuneet jo neljän vuoden ajan. Sessionsin 
mukaan se osoitti Neuvostoliiton sotilaallisen heikkouden.747 

 
743 Busk Lontooseen 9.2.1960. FO 371/151488, TNA. 
744 ”Briefing of The Honorable Edson O. Sessions”, 5.11.1959. CIA’s FOIA Electronical Reading 
Room, CIA. 
745 Jakobson 1981, 172. Jakobson tosin virheellisesti mainitsee Sessionsin tulleen Helsinkiin vuonna 
1957. 
746 Busk Lontooseen Tom Brimelow’lle 9.2.1960. FO 371/151488, TNA; Lehtileikkeitä Kekkosen 
päiväkirjassa 12.2.–13.2.1960. 
747 Jakobson 1981, 172; Kekkosen pvk. 6.5.1960, 7.5.1960, 9.6.1960, 21.5.1960.  
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Kekkonen selvästi halusi päästä Yhdysvaltoihin. Alkuvuodesta 1960 hän 
lähetti ulkoministeri Ralf Törngrenin suurlähettiläs Sessionsin luokse ilmoit-
tamaan, että presidentti arvostaisi suuresti vierailukutsua. Sessions totesi brit-
tikollegalleen Douglas Buskille helmikuun alussa, että Kekkonen oli tullut nyt 
ensimmäisen kerran ulos kolostaan.748 Seuraavassa kuussa Kekkonen patisteli 
Washingtonin-suurlähettiläs R. R. Seppälää edistämään asiaa. Kekkonen kaa-
vaili voivansa saapua rapakon taakse American-Scandinavian Foundationin 
kutsun perusteella.749 

Yhdysvaltain ja Britannian suurlähettiläät näyttävät toimineen tiiviisti yh-
dessä käännyttäessään Kekkosta länteen. Molemmat pyrkivät ajamaan Kek-
koselle kutsuja lännen pääkaupunkeihin, mutta se ei onnistunut niin vain, ei-
hän Hickersonkaan ollut saanut asiaa etenemään. Presidentti Eisenhowerin 
aikataulut täyttyivät rivakasti virkakauden loppua kohden. Sessions arvioi 
Buskille, ettei toivoa kutsun saamisesta juuri ollut, vaikka asia olikin jatku-
vasti työn alla.750 

Busk arvioi, että läntiset vierailut olisivat oivallinen tapa ohjata ja valistaa 
presidenttiä. Vaikka vierailukutsut vahvistaisivat Kekkosen asemaa koti-
maassa, olisi ”katarsis Lontoossa ja Washingtonissa yrittämisen arvoinen”.751  

Termillä viitataan usein äkilliseen tunnetilaan, joka johtaa elämän palautu-
miseen tai voimistumiseen. Psykiatriassa katarsis tarkoittaa Freudin psyko-
analyyttista menetelmää, jossa puretaan mielen patouma. Sellaisen tarpeessa 
Kekkosen siis nähtiin olevan.  

Busk oli esittänyt Kekkosen kutsumista Lontooseen jo tammikuussa 1960. 
Silloin aloitteeseen suhtauduttiin Foreign Officessa myönteisesti, mutta britit 
jäivät odottamaan amerikkalaisten aikeita.752 

Sessions oli Buskin kanssa samoilla linjoilla, mutta korosti vielä tärkeäm-
pänä länsimaisten merkkihenkilöiden saamista Suomeen. Silloin he voisivat 
vaikuttaa presidentin lisäksi myös muihin suomalaisiin.753  

Sessions alaisineen oli jo helmikuun alussa 1960 laatinut toimintasuunni-
telman siitä, miten amerikkalaiset voisivat vaikuttaa Suomeen vaarantamatta 
maan herkkiä suhteita Neuvostoliittoon. 24-kohtainen lista lähetettiin Wa-
shingtoniin. Kärjessä oli Eisenhowerin saaminen vierailulle Suomeen ja Kek-
kosen kutsuminen Yhdysvaltoihin. Puolustusvoimien moraalia tulisi tukea 
solmimalla yhteyksiä suomalaisiin sotilaisiin. Upseereita, kuten Puolustus-
voimain komentaja Sakari Simelius, tulisi kutsua vierailulle Yhdysvaltoihin. 

 
748 Rautkallio 1991, 420. 
749 Asiakirja 299. Kekkosen kirje R.R. Seppälälle 22.3.1960. Juhani Suomen kokoelma, TPA. 
750 Busk Lontooseen Tom Brimelow’lle 9.2.1960. FO 371/151488, TNA. 
751 Busk Lontooseen Tom Brimelow’lle 9.2.1960. FO 371/151488, TNA. 
752 Rautkallio 1991, 540. 
753 Busk Lontooseen Tom Brimelow’lle 9.2.1960. FO 371/151488, TNA; Busk Lontooseen 14.1.1960. 
”Finland: Annual review for 1959”. FO 473/13, TNA. 
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Simeliuksen kutsuminen oli ollut vireillä jo aiemmin, mutta asia oli pantu jäi-
hin. 

Listalla oli myös sotilastarvikkeiden myyntirajoitusten höllentäminen, 
englannin opetuksen tukeminen, diplomaattien vierailut maaseudulle, turis-
min lisääminen, kauppasuhteiden parantaminen, vaihto-ohjelmien laajenta-
minen ja niin edelleen.754 Useimmat suunnitelman kohdat toteutuivat ajan 
mittaan.755  

Washingtonin päässä toimintasuunnitelmaa käsitteli Operations Coordi-
nating Board (OBC). Kyseessä oli presidentti Eisenhowerin vuonna 1953 pe-
rustama elin, joka vastasi Yhdysvaltain psykologisesta sodankäynnistä ja sa-
laisista peiteoperaatioista. Se raportoi toiminnastaan kansalliselle turvalli-
suusneuvostolle (NSC). OBC kannatti korkea-arvoisten suomalaisten kutsu-
mista Yhdysvaltoihin ja amerikkalaisten vierailuja Suomeen. Se katsoi, että 
myös Kekkosen kutsumista valtiovierailulle tulisi harkita, jotta Yhdysvallat 
voisi saavuttaa hänen luottamuksensa ja saada hänet ymmärtämään lännen 
voiman ja yhtenäisyyden merkityksen Suomelle.756 

Douglas Busk vetosi Foreign Officeen ja toivoi, että Lontoossa löydettäisiin 
sopiva korkea-arvoinen henkilö vierailulle Suomeen. Otollisin ajankohta olisi 
syyskuun puolivälissä, jolloin brittiparlamentilla olisi istuntotauko, mutta 
Suomessa kesälomat olisivat jo ohi. Samalla Busk toivoi, että Kekkosen kutsu-
minen Lontooseen etenisi riippumatta siitä, kutsuttaisiinko presidenttiä Yh-
dysvaltoihin.757  

Busk arveli, että Kekkonen itse saattoi toivoa merkkejä lännen tuesta Suo-
melle. Busk piti myös mahdollisena, että lännen toimien myötä Kekkonen oli 
alkanut vieroittua ”henkisestä riippuvuussuhteesta Neuvostoliittoon”. Suur-
lähettiläs painotti ulkoministeriölleen, että brittien tulisikin tehdä kaikkensa 
prosessin nopeuttamiseksi ja osoittaa suomalaisille, ettei heitä ollut lännessä 
unohdettu.758  
 
Johtavien poliitikkojen vierailukutsut kuuluvat perinteiseen diplomaattiseen 
työkalupakkiin. Kylmän sodan aikana vierailuja käytettiin vaikuttamiseen 

 
754 Edson O. Sessionsin kirje Washingtoniin 2.2.1960. FRUS 1958–1960, vol. X, part 2, dokumentti 
216.  
755 Rislakki 2010, 142; Hannu Rautkallion mukaan suunnitelmaa päivitettiin vuoden mittaan. Yksi 
lisätyistä toimenpiteistä oli Mannerheim-postimerkin lanseeraus samaan aikaan Suomessa ja 
Yhdysvalloissa. Ks. tarkemmin Rautkallio 1991, 424–425. 
756 Operations Coordinating Board report 27.4.1960. FRUS 1958–1960, vol. X, part 2, dokumentti 
222; Report by the Operations Coordinating Board 21.7.1954. FRUS 1950–1955, The Intelligence 
Community, dokumentti 183; Executive Order 10483 – Establishing the Operations Coordinating 
Board. 2.9.1953. 
757 Busk Lontooseen Tom Brimelow’lle 9.2.1960. FO 371/151488, TNA. 
758 Sama. 
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laajemminkin suurvaltojen välisessä kulttuuri- ja propagandataistelussa. Yh-
dysvaltoihin kutsumista oli kokeiltu jo aiemmin presidentin poikaan, kansan-
edustaja Matti Kekkoseen. Tälle oli myönnetty vuonna 1959 Asla Leader 
Grant -johtajastipendi. Suurlähettiläs Sessions selosti myöhemmin briteille, 
kuinka Matti Kekkonenkin oli yllättynyt myönteisesti Amerikan-matkal-
laan.759  

Asla tarkoitti Amerikan Suomen-lainan apurahoja. Yhdysvallat ohjasi 
1950-luvun taitteessa perustettuun vaihto-ohjelmaan sen Suomelle myöntä-
män jälleenrakennuslainan lyhennyksiä. Asla-ohjelmalla rahoitettiin suoma-
laisten opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja johtajien matkoja Yhdysvaltoihin. 
Henkilövaihto-ohjelma todettiin pian perustamisensa jälkeen tehokkaaksi 
propagandakeinoksi. Marraskuussa 1950 Yhdysvaltain Helsingin-lähetystö 
arvioi, ettei mikään tiedotusväline pystyisi tarjoamaan kohteilleen yhtä hedel-
mällistä tietoa kuin henkilökohtainen vierailu. Ohjelman tehosta saatiin myös 
konkreettisia todisteita, kun Suomeen palanneet stipendiaatit esittivät Yhdys-
vallat positiivisessa valossa lehtiartikkeleissa, kirjoissa ja luennoilla. Pelkäs-
tään vuosina 1950–52 peräti 665 suomalaista opiskeli Yhdysvalloissa Asla- ja 
Fulbright-ohjelmien stipendeillä. Johtajia ja asiantuntijoita vieraili maassa sa-
malla ajanjaksolla reilusti yli 400.760 

1950-luvun lopulla kaavailut henkilövaihto-ohjelman supistamisesta sai-
vat suurlähettiläs Hickersonin ärähtämään. Hickerson arvioi ohjelman olevan 
yksi Yhdysvaltain keskisimmistä vaikutuskeinoista Suomessa. Supistamisen 
sijaan sitä tulisikin laajentaa. Suomalaisten poliittisten johtajien kouluttami-
nen Yhdysvalloissa lukeutui siihen harvaan joukkoon amerikkalaisten vaiku-
tuskeinoja, jotka eivät provosoisi Neuvostoliittoa vastatoimiin.761 

Myös Moskova käytti vierailumatkoja propaganda-aseena taistelussa suo-
malaisten sieluista. Asia oli pantu merkille Washingtonissakin. Esimerkiksi 
sosiaalidemokraatteja vedettiin 1950-luvulla mukaan Neuvostoliittoon mat-
kustaneisiin ay-delegaatioihin. Lopputulos ei tosin aina ollut toivotunlainen. 
Veikko Puskalan johtama SDP:n tiedustelu levitti salaa realistisia matkara-
portteja, joissa pilkattiin esimerkiksi neuvostotiedottajien väitteitä kansan os-
tokyvystä.762 

 
759 Rautkallio 1991, 420–421. 
760 Fields 2019, 177–184. 
761 Hickerson Washingtoniin State Departmentille 12.5.1958. FRUS 1958–1960, vol. X, part 2, 
dokumentti 179. 
762 Rentola 1997, 164–165; ”Operations Coordinating Board report on Finland” 9.7.1958. FRUS 
1958–1960, vol. X, part 2, dokumentti 180. Hannu Rautkallio on huomauttanut, että 
suomalaispäättäjien matkailu Itä-Euroopan maiden loma- ja virkistyskeskuksiin häiritsi suurlähettiläs 
Hickersonia ja hänen alaisiaan. Rautkallio 1991, 418. Se saattoi osaltaan vaikuttaa siihen, miksi 
Kekkoselle ja muille suomalaispäättäjille ryhdyttiin järjestämään kutsuja Yhdysvaltoihin. 
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4.4 LÄNNESSÄ RYHDYTÄÄN TOSITOIMIIN 

Suomen länsisuhteiden ehkä polttavin kysymys 1960-luvun taitteessa kytkey-
tyi Euroopan vapaakauppajärjestö Eftaan (European Free Trade Association), 
jota olivat muodostamassa Itävalta, Tanska, Norja, Portugali, Ruotsi, Sveitsi ja 
Britannia. Tätä Euroopan talousyhteisön (EEC) ulkopuolelle jääneiden mai-
den yhteenliittymää kutsuttiin myös ulkoseitsikoksi. Suomi pyrki pääsemään 
Eftaan mukaan, jotta se saisi varmistettua elintärkeät markkinansa integroitu-
vassa Euroopassa. 

Ruotsi, Tanska ja Norja tukivat alusta saakka Suomen Efta-pyrkimyksiä. 
Myös Britannia otti viimeistään kesällä 1959 myönteisen kannan Suomen osal-
listumiseen. Britit ymmärsivät, että Suomi oli kulttuurisesti ja taloudellisesti 
kytkeytynyt länteen eivätkä teollisuuden päättäjät olleet kallellaan Mosko-
vaan. Suurlähettiläs Buskin mukaan oli paitsi taloudellisesti myös poliittisesti 
ja psykologisesti tärkeää, että Suomi pystyisi jotenkin liittymään Eftaan. Mi-
käli suomalaiset jätettäisiin vapaakauppajärjestön ulkopuolelle, heidän olisi 
pakko kääntyä hiljalleen Neuvostoliiton puoleen ja lopulta maa vajoaisi lähes 
satelliitin asemaan.763 

Yhdysvalloissakin seurattiin tarkasti Suomen ulkomaankauppaa ja integ-
raatiota eurooppalaisiin talousjärjestöihin. Ainoastaan kommunistien asema 
ja sen muutokset näyttävät kiinnostaneen vielä enemmän. Amerikkalaiset 
ymmärsivät brittien tapaan länsikaupan merkityksen Suomelle. CIA:ssa arvi-
oitiin 1950-luvun lopulla, että mikäli Suomi ei liittyisi läntisiin talousjärjestöi-
hin, olisi sen kohtalona päätyminen Neuvostoliiton taloudelliseksi satellii-
tiksi. Poliittisia tapahtumia peilattiinkin usein taloudellisiin tavoitteisiin.764 
Hyvä esimerkki on Kekkosta lähellä olleen maalaisliittolaisen ministerin 
Kauno Kleemolan Moskovan radiolle kesällä 1959 antama haastattelu. 
Hruštšovia myötäilleen Kleemolan arveltiin puhuneen Kekkosen luvalla ja 
myötävaikutuksella. CIA:ssa epäiltiin, että Kekkosen tavoitteena oli tehdä 
Neuvostoliitolle palvelus, jotta se antaisi Suomen liittyä vapaakauppajärjestö 
Eftaan.765 

Kauppasuhteisiin kytkettiin Suomen joulukuussa 1959 tekemä päätös ot-
taa vastaan Neuvostoliiton myöntämä suuri ruplalaina. Amerikkalaiset eivät 
nähneet sille juurikaan tarvetta, sillä Suomi sai kroonisesti ylijäämäisestä 
idänkaupastaan muutenkin ruplia, minkä lisäksi suomalaisille tuotti vaikeuk-
sia keksiä ostettavaa Neuvostoliitosta. CIA:ssa pääteltiin, että ruplalainalla 
Suomi pyrki vakuuttamaan Neuvostoliiton siitä, ettei mahdollinen sopimus 

 
763 Paavonen 1998, 102; Kallenautio 106–107; Busk Lontooseen 14.1.1960. ”Finland: Annual review 
for 1959”. FO 473/13, TNA. 
764 Central Intelligence Bulletin 20.1.1958 ja 24.2.1958. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
765 Central Intelligence Bulletin 10.7.1959. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
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Eftan kanssa tarkoittaisi idänkaupan vähentymistä tai muutoksia Suomen 
puolueettomuuteen.766 

Ulkoseitsikko oli ensin perustanut Britannian aloitteesta niin sanotun 
tynkä-Eftan vuoden 1959 neuvotteluissa. Alkuvuodesta 1960 ryhdyttiin neu-
vottelemaan varsinaisesta Eftasta. Se oli tarkoitettu alun perinkin tilapäiseksi 
ratkaisuksi, kunnes poliittiset edellytykset kypsyisivät koko Länsi-Euroopan 
laajuiselle yhteenliittymälle. Suomi ei ollut mukana neuvotteluissa, mutta 
Ruotsin hallitus piti suomalaisia informoituina niiden etenemisestä. Suomen 
kannalta ongelmana oli neuvostojohdon kielteinen suhtautuminen Efta-jäse-
nyyteen ja toisaalta tarve turvata kahdenvälinen idänkauppa. Mutkikas ti-
lanne ratkaistiin lopulta niin, että Suomi liittyi keväällä 1961 Eftan ulkojäse-
neksi erillisellä Fin-Efta-sopimuksella. Ehtona oli, että Neuvostoliitolle taattai-
siin samanlainen suosituimmuusasema kuin Efta-maille.767 

 
766 Central Intelligence Bulletin 24.12.1959. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
767 Paavonen 1998, 101–108; Kallenautio, 114. 
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Amerikkalaiset arvioivat myöhemmin, että Efta-ratkaisun mahdollistivat en-
nen kaikkea Kekkosen hyvät suhteet Hruštšoviin. Kekkonen onnistui vakuut-
tamaan neuvostojohtajalle, että Suomeen saattoi luottaa mutta sen täytyi tur-
vata kaupallinen kilpailuasemansa Länsi-Euroopan markkinoilla.768 
 
Keväällä 1960 Efta-prosessi oli kuitenkin vielä kesken, kun länsivallat kään-
nyttivät Kekkosta hartiavoimin lännen tielle. Maaliskuun 24. päivän iltana 
Kekkonen osallistui kunniavieraana suurlähettiläs Buskin kutsuille. Paikalla 
oli myös Sessions. Läntisen tapaamisen on arvioitu saaneen Kekkosen hyvälle 
tuulelle. Presidentti oli pannut rintaansa mitalin, jonka oli saanut kuningatar 
Elisabetin kruunajaisista vuonna 1953. Rentoutunut ja riehakas Kekkonen 
viihtyi kutsuilla pitkälle yli puolenyön, vaikka jaksoi tavallisesti istua diplo-
maattien illallisilla korkeintaan yhteentoista.  

Busk oli saanut etukäteen ohjeet, ettei kaavaillusta Lontoon-vierailusta 
saanut keskustella edes epäsuorasti, mutta asia luultavasti leijui ilmassa. Fo-
reign Officessa ei ollut tyrmätty Buskin esitystä, mutta vierailun ajankohdaksi 
suunniteltiin vasta Suomen vuoden 1962 presidentinvaalien jälkeistä aikaa. 
Britit katsoivat, että vähintään Efta-kysymys tuli saada ratkaistua ennen vie-
railua. Se nousikin esille, kun Kekkonen keskusteli illallisten yhteydessä hen-
kilökohtaisesti Sessionsin kanssa. Kumpikaan ei uskonut, että Eftasta tulisi 
ylipäätään mitään. Kekkonen väläytti kuitenkin mahdollisuutta, että Suomi 
voisi liittyä siihen erikoissopimuksella, mikäli vapaakauppajärjestö epäilyk-
sistä huolimatta saataisiin kasaan.769 

Kevään ja kesän kuluessa Busk jatkoi sinnikkäästi pyrkimyksiään. Hän 
vaati, että Lontoon olisi varattava Kekkoselle paikka vierailulistalle. Paineet 
kasvoivat. 

Elokuun 17. päivänä Kekkonen tapasi Kultarannassa Buskin ja Britannian 
väistyvän Moskovan-suurlähettilään Patrick Reillyn, joka oli matkalla Helsin-
gin kautta Lontooseen. Tapaamisella tuli olemaan kauaskantoiset seuraukset. 
Buskin aikomuksena oli saada selkoa Kekkosen Eftaa koskevista käsityksistä. 
Yli kolmetuntinen keskustelu käsitteli pääasiassa maailmanpoliittista tilan-
netta, suurvaltojen välisiä suhteita sekä Eftaa ja EEC:tä. Päiväkirjassaan Kek-
konen mainitsi puhuneensa ”hyvin jyrkästi” Länsi-Saksaa vastaan. Näkemys 
tuotiin esille myös brittien raportissa. Suomen asioita sivuttiin vain lyhyesti. 
Kekkosen puheet vahvistivat läntisiä epäilyksiä presidenttiä kohtaan.770 

 
768 Intelligence Report: ”Finlandization” in action: Helsinki’s experience with Moscow, 73. August 
1972. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
769 Rautkallio 1991, 421; Muistiinpano 25.3.1960, Kekkosen vsk. 1960, UKA. 
770 Kekkosen pvk. 17.8.1960; Busk Lontooseen Lordi Homelle 22.8.1960. ”Her Majesty’s 
ambassador’s and Sir Patrick Reilly’s meeting with the President of Finland”. PREM 11/3306, TNA. 
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Buskin mukaan Kekkonen oli Kultarannassa ilmaissut uskovansa, että 
Neuvostoliitto olisi saavuttanut etulyöntiaseman kylmässä sodassa. Neuvos-
toliitto oli edellisen viiden vuoden aikana peitonnut lännen useissa poliitti-
sissa ja taloudellisissa mittelöissä. Presidentti oli myös pitänyt sodan sytty-
mistä mahdollisena. Busk oli keskustellut Kekkosen kanssa lukuisia kertoja, 
mutta nyt Kekkonen oli ensimmäistä kertaa osoittanut vilpitöntä uskoa Neu-
vostoliiton ylivertaisuuteen. Busk tosin myönsi, ettei presidentti ollut sanonut 
suoraan, että Neuvostoliitto tulisi voittamaan mahdollisen sodan. Kyse oli hä-
nen tulkinnastaan. Turhautunut suurlähettiläs vetosi ulkoministeriöönsä, 
jotta Kekkonen kutsuttaisiin pikaisesti Britanniaan. Sen jälkeen Britannian ul-
koministerin tulisi vielä vierailla Suomessa.771 

”Hänen Majesteettiinsa suurlähettilään ja Yhdysvaltain 
suurlähettilään pyrkimykset muuttaa presidentin näkemyksiä 
maailman tilasta ovat epäonnistuneet. On tullut aika puhua suoraan 
korkeimmalla tasolla.”772 
  – Douglas Busk 

 
Busk kertoi keskustelusta jälkeenpäin Sessionsille, joka raportoi siitä eteen-
päin Washingtoniin. Suomen presidentin ”synkät” näkemykset idän ja lännen 
voimatasapainosta nostettiin esiin jopa CIA:n presidentti Eisenhowerille toi-
mittamassa tiedustelukatsauksessa. Samalla todettiin presidentin olleen jo pit-
kään sitä mieltä, ettei Suomi voisi luottaa lännen apuun, mikäli suhteet Neu-
vostoliittoon kriisiytyisivät tai sota uhkaisi. Amerikkalaiset katsoivat, että län-
nen ja YK:n kyvyttömyys auttaa Unkaria vuonna 1956 oli vaikuttanut syvästi 
Suomen viranomaisiin, jotka olivat tulleet sen jälkeen entistäkin varovaisem-
miksi Neuvostoliiton suhteen. CIA:n raportissa katsottiin, että Kekkonen olisi 
kannustanut uusiin kaupallisiin, sotilaallisiin ja kulttuurisiin kontakteihin 
Neuvostoliiton kanssa. Olihan Suomi vastikään kaavaillut hankkivansa lisää 

 
771 Busk Lontooseen Lordi Homelle 22.8.1960. ”Her Majesty’s ambassador’s and Sir Patrick Reilly’s 
meeting with the President of Finland”. PREM 11/3306, TNA. 
772 Tekijän vapaa suomennos, kuten myös jatkossa. Busk Lontooseen Lordi Homelle 22.8.1960. 
Sama. 
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sotilaallista kalustoa idästä. Myös suomalaisten ja neuvostoliittolaisten sotilai-
den vierailuvaihdon raportoitiin kasvaneen.773 

Buskin kertoma ei tullut yllätyksenä Sessionsille. Tämä totesi, että tiedot 
vain vahvistivat hänen pelkojaan presidentin ”todellisista asenteista”. Sessi-
ons oli itsekin kiinnittänyt edellisellä tapaamisella huomiota siihen, että Kek-
konen oli vaikuttanut alistuneelta ja masentuneelta.774 

Raportti Kultarannan elokuisesta keskustelusta toimitettiin myös Britan-
nian pääministeri Harold Macmillanille – tosin vasta syyskuun loppupuolella. 
Ilmeisen happamana pääministeri totesi raportin vanhentuneeksi, sillä kes-
kustelujen pääaihe eli Efta-kysymys näytti siinä vaiheessa jo ratkeavan. ”Ai-
ommeko kutsua Kekkosen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?” Macmillan 
kysyi lopuksi.775 

 
Efta-kysymyksen ratkaisu oli alkanut selvitä jo syyskuun alussa 1960. Sitä en-
nen elokuun lopulla oli tullut tieto Hruštšovin saapumisesta vierailulle Suo-
meen Kekkosen syntymäpäivän kunniaksi. Vierailu-uutinen sai Foreign Offi-
cen virkamiehet huolestumaan. Ulkoministeri Ralf Törngren kertoi Buskille, 
että asia oli tullut täytenä yllätyksenä myös hallitukselle. Julkisuuteen kerrot-
tiin vierailun olevan puhtaasti yksityinen, mutta britit epäilivät syntymäpäi-
vän olevan vain tekosyy, jolla peitettiin taustalla oleva laajempi agenda. He 
eivät kuitenkaan tienneet, mikä tuo agenda olisi voinut olla.776  

Vierailun mahdollista peiteltyä agendaa enemmän brittejä tuntui huoles-
tuttavan sen ajankohta. Olihan vasta äskettäin todettu, että Kekkonen oli al-
kanut uskoa Neuvostoliiton etulyöntiasemaan. Lontoossa pelättiin, että 
Hruštšovin vierailu vahvistaisi Kekkosen näkemystä. Foreign Officen pohjoi-
sen osaston päällikkö R. H. Mason arvioi, että vierailuun tulisi vastata pikai-
sesti lähettämällä brittiläinen ministeri vierailulle Suomeen.777 

 
773 CIA:n Current Intelligence Digest -yhteenvedot koostettiin tärkeimmistä tiedusteluraporteista ja 
toimitettiin päivittäin presidentti Eisenhowerille. Kekkosen ja brittien keskustelusta Current 
Intelligence Digest, 24.8.1960. CIA’s FOIA Electronical Reading Room, CIA; Kekkosen synkistä 
näköaloista raportoitiin myös viikkoa myöhemmin. Central Intelligence Bulletin 30.8.1960. CIA’s 
FOIA Electronical Reading Room, CIA. Kekkosen pvk. 17.8.1960; Brittien raportoimista 
keskusteluista ks. myös Rautkallio 1991, 386–395, 427; Juhani Suomi on kritisoinut Rautkallion esille 
tuomia brittikäsityksiä. Ks. Suomi 1992, 316–317; Keskustelun suhteen on syytä huomioida, että 
kyseessä oli alkujaankin Buskin tulkinta Kekkosen sanomisista, jotka tämä oli muotoillut paikoin 
”hämärästi”, ja niiden taustalla olevista ajatuksista. Rautkallion tulkinta on vielä siitä kärjistetty 
versio. 
774 Rautkallio 1991, 427. 
775 Tim Bligh A.A. Aclandille Foreign Officeen 20.9.1960. PREM 11/3306, TNA. 
776 ”Khrushchev’s visit to Helsinki”, R.H. Mason, 2.9.1960. FO 371/151487, TNA; Busk Lontooseen 
29.8.1960. FO 371/151487, TNA. 
777 Sama. 
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Amerikkalaiset eivät näytä olleen yhtä huolestuneita vierailusta, joskin he 
olivat havainneet suomalaisissa levottomuutta.778 Taustalla oli U-2-koneen 
alasampuminen ja vakoilulentojen paljastuminen. 

Hruštšov vieraili Helsingissä viikonloppuna 2.–4. syyskuuta 1960. Vierai-
lun päätteeksi annetussa kommunikeassa Neuvostoliitto viestitti olevansa 
valmis muuttamaan aiemmin kielteistä kantaansa Suomen Efta-järjestelyyn. 
Varsinaiset neuvottelut oli tarkoitus käydä Moskovassa marraskuussa. Tämä 
oli vierailun merkittävin poliittinen anti.779 Kansainvälinen huomio kiinnittyi 
kuitenkin Hruštšovin pitämään puheeseen, jossa hän ruoski kovin sanoin 
Skandinavian Nato-maita Tanskaa ja Norjaa, amerikkalaisten U-2-vakoilulen-
toja sekä Länsi-Saksaa.  

Yhdysvaltain ulkoministeriö ryhtyi valmistelemaan protestia puheen joh-
dosta, mutta hanke ilmeisesti kaatui Sessionsin ja Yhdysvaltain Moskovan-
suurlähettilään Charles Bohlen vastustukseen. Myös Kustaa Vilkuna oli asi-
asta yhteydessä ”yhdysmieheensä”, luultavasti CIA:n Helsingin-päällikköön 
Frank Fribergiin. ”Tämähän muistuttaa aivan kongolaista politiikkaa! Jos näin 
haihattelevissa käsissä on USA:n ulkopolitiikka, niin sota voi syttyä milloin 
tahansa”, Kekkonen manasi protestisuunnitelmia päiväkirjaansa.780 

Viimeisenä vierailupäivänään Hruštšov tarjosi näyttävän lounaan Kekko-
sen kunniaksi. Lounastilaisuudessa Kekkonen piti kuuluisan puheensa, jossa 
totesi olevansa vakuuttunut siitä, että vaikka koko muu Eurooppa muuttuisi 
kommunistiseksi, Suomi jatkaisi perinteisenä pohjoismaisena demokra-
tiana.781 Amerikkalaiset panivat puheen merkille ja viittasivat siihen vielä vuo-
sia myöhemmin.782 Foreign Officessa se nähtiin rohkeana, joskaan sen perus-
teella ei voinut vielä varmistua, että Kekkonen todella olisi ”lännen asialla”.783  

Suurlähettiläs Busk myönsi jälkikäteen, ettei ollut onnistunut löytämään 
Hruštšovin vierailun taustalta minkäänlaista piilotettua poliittista agendaa. 
Näytti siltä, että Hruštšovin tavoitteena oli ainoastaan päästä henkilökohtai-
sesti onnittelemaan Kekkosta ja siten vahvistaa tämän asemaa. Tässä hän 
myös onnistui.784 

 
778 Central Intelligence Bulletin 30.8.1960. CIA’s FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
779 Kattavasti vierailusta, sen valmisteluista ja tuloksista esimerkiksi Suomi 1992, 317–333; Seppänen, 
189–224. 
780 Suomi 1992, 326, 332; Kekkosen pvk. 14.9.1960. 
781 Suomi 1992, 326–327. 
782 Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön laatima nimetön tutkielma Kekkosesta, s. 33. FO 511/135, 
TNA. 
783 Kirje P.F. de Zuluetalle 19.10.1960. PREM 11/3306, TNA. 
784 Busk Lontooseen Lordi Homelle 7.9.1960. ”Khrushchev’s visit to Finland”. FO 473/15, TNA. 
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Hruštšovin lähdettyä Busk kiiruhti tapaamaan presidenttiä, joka oli huo-
nolla tuulella, sillä läntiset lehdet olivat tarttuneet Hruštšovin Kansallisteatte-
rissa pitämään puheeseen. Kekkonen selosti Buskille kuitenkin Efta-kysymyk-
sen tilannetta.785 

Kekkosen jälkeen Busk tapasi Sessionsin. Amerikkalainen oli viimein saa-
nut myös oman ulkoministeriönsä kiinnostumaan Kekkosen lännettämisestä. 
Taustalla olivat ilmeisesti Kekkosen elokuiset näkemykset, jotka päätyivät 
aina presidentti Eisenhowerin pöydälle saakka. Washingtonissa katsottiin, 
että brittien ja amerikkalaisten tulisi yhdessä miettiä, mitä Kekkosen suhteen 
tehtäisiin.786  

Nyt Busk ja Sessions laativat suunnitelman. He olivat yhtä mieltä siitä, että 
paras tapa vaikuttaa Kekkoseen olisi saada tämä vierailulle Britanniaan ja Yh-
dysvaltoihin. Seuraavaksi tärkeintä olisi saada korkea-arvoisia henkilöitä vie-
railulle Suomeen. Kolmas keino olisi syöttää presidentille informaatiota sekä 
suoraan kirjallisina asiakirjoina että tapaamisten myötä. Neljänneksi kaikki 
sotilastarvikemyynnit Suomelle olisi sovittava ensiksi Yhdysvaltain ja Britan-
nian kesken. Suomalaiset olivat vastikään tiedustelleet amerikkalaisilta kor-
kean tason teknisiä varusteita, kuten tähtäimiä ja tutkia, jotka Yhdysvallat il-
meisesti aikoi toimittaa. Myös briteillä oli suomalaisten kanssa parhaillaan 
käynnissä neuvotteluja sotilashankinnoista. Suurlähettiläät sopivat, että 
kaikki vaikuttamistoimet tulisi keskittää presidenttiin sekä yhteen tai kahteen 
seuraavaksi tärkeimpään henkilöön.787 

Huomionarvoista on, että Kekkosen lännettämistä käsittelevä asiakirja-
kansio on ollut salattuna vuoteen 2013 saakka, kun taas valtaosa Suomea kä-
sittelevästä Foreign Officen 1960-luvun alun aineistosta avattiin tutkijoiden 
käyttöön jo 30 vuoden jälkeen eli 1990-luvun alussa. Poikkeuksellisen tiuk-
kaan salaamiseen syynä on luultavasti ollut se, että Busk viittasi raporteissaan 
Kekkoseen kohdistettuun informaatio-operaatioon. Foreign Officessa arvioi-
tiin, että Kekkoselle syötettävä aineisto soveltuisi epäilemättä presidentin il-
maiseman ”synkkyyden” torjumiseen.788 Jo elokuussa 1960 Busk oli maininnut 
raportissaan, että hänen henkilökohtaisten keskusteluidensa lisäksi Kekkosen 
kanssa kommunikointiin oli käytetty ”muita kanavia”.789 Näyttää siltä, että 
amerikkalaisten lisäksi myös britit olivat jo tässä vaiheessa aloittaneet infor-
maation toimittamisen. Olihan salainen kanavakin avattu uudelleen jo syk-
syllä 1959. 

 
785 Kekkosen pvk. 7.9.1960; Busk Lontooseen 7.9.1960. FO 371/151487, TNA. 
786 Busk Lontooseen 7.9.1960. FO 371/151488, TNA. 
787 Sama. 
788 Muistiinpano 20.9.1960, laatijan nimi epäselvä. FO 371/151488, TNA. 
789 Busk Lontooseen Lordi Homelle 22.8.1960. ”Her Majesty’s ambassador’s and Sir Patrick Reilly’s 
meeting with the President of Finland”. PREM 11/3306, TNA. 
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Lontoossa oli kesäkuussa 1960 laadittu lista tärkeistä suomalaisvaikutta-
jista, jotka tulisi kutsua Britanniaan. Kekkonen oli luonnollisesti listan kär-
jessä. Muita nimiä olivat esimerkiksi Ahti Karjalainen ja Puolustusvoimain ko-
mentaja Sakari Simelius. Jälkimmäistä Busk piti parhaana vaihtoehtona, koska 
tämä uskalsi puhua poliittisista kiistoistaan presidentin kanssa. Myös tulevat 
sotilastarvikehankinnat puolsivat Simeliuksen kutsumista.790 Karjalaista ei ha-
luttu kutsua ennen kuin Efta-kysymys olisi saatu ratkaistua.791 Kun asia näyt-
tikin ratkeavan, Karjalainen vieraili Britanniassa lokakuussa 1960.792 Häntä 
toivottiin vierailulle myös Washingtoniin.793 

Edson O. Sessions kävi Buskin jälkeen onnittelemassa Kekkosta. Myös Ses-
sions sai vaikutelman, että Kekkonen uskoi Neuvostoliiton olevan voitolla 
kylmässä sodassa. Hän osasi luultavasti tunnustella presidentin näkemyksiä 
kaiken Buskilta kuulemansa jälkeen ja tulkitsi niitä sen mukaan. Kekkonen oli 
Sessionsin mukaan jopa viitannut Neuvostoliiton olympiamenestykseen to-
disteena maan ylivertaisuudesta. Lisäksi presidentti loisti tyytyväisyyttään 
Hruštšovin vierailun onnistumisesta ja sen vaikutuksesta sisäpolitiikkaan. 
Sessions arvioi Kekkosen puhkuvan luottamusta itseensä, asemaansa ja tule-
vaisuuteensa.794 

Lokakuussa 1960 tilanne näytti pahenevan entisestään. Sessions oli saanut 
”salaiselta lähteeltään” raportin, josta kertoi pikaisesti Buskille. Lähteen mu-
kaan Kekkonen oli osallistunut vastikään juhliin, joissa oli ollut paikalla puo-
lentusinaa johtavaa poliitikkoa kaikista puolueista. Juhlissa oli ”kulutettu 
huomattava määrä juomia”. Illan kuluessa Kekkonen oli suuresti ihaillut Neu-
vostoliiton saavutuksia ja voimaa. Presidentti oli vakuuttanut lännen olevan 
alennustilassa sekä poliittisesti että taloudellisesti. Raportin mukaan muut 
vieraat, jotka eivät olleet aiemmin kuulleet presidentin puhuvan vastaavaa, 
olivat kauhuissaan.795 

Busk kertoi asiasta eteenpäin Lontooseen ja lisäsi, ettei hänellä ollut syytä 
epäillä Sessionsin kertoman luotettavuutta. Foreign Officessa arvioitiin tieto-
jen vahvistavan presidentin synkät näkymät idän ja lännen tilanteesta.796 

 
790 Rautkallio 1991, 540–541. 
791 Sama, 425. 
792 Monteith Lontooseen Lordi Homelle 4.1.1961. ”Finland: Annual review for 1960”. FO 473/13, 
TNA. 
793 Sessions esitti Kekkoselle 9.9. toivomuksen, että Karjalainen voisi tulla vierailulle Yhdysvaltoihin. 
Busk Helsingistä 14.9.1960. FO 371/151488, TNA; Dillon Helsinkiin 19.9.1960. FRUS 1958–1960, 
vol. X, part 2, dokumentti 225. 
794 Busk Lontooseen 14.9.1960. FO 371/151488, TNA; Kekkosen pvk. 9.9.1960 
795 Busk Lontooseen 19.10.1960. FO 371/151486, TNA; Kekkosen päiväkirjoista tai viikko-ohjelmista 
ei ole pääteltävissä, mistä tapahtumasta oli kyse. 
796 Busk Lontooseen 19.10.1960. FO 371/151486, TNA; Muistiinpano 31.10.1960, laatijan nimi 
epäselvä. FO 371/151486, TNA. 
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Vierailukutsu Lontooseen sai lopulta tulta alleen, kun ulkoministeri Alec 
Douglas-Home kallistui kannattamaan asiaa. Ratkaiseva merkitys näyttäisi 
olleen Buskin raportilla elokuisesta tapaamisesta Reillyn ja Kekkosen kanssa. 
Varsinaisen päätöksen teki pääministeri Macmillan 24. lokakuuta, minkä jäl-
keen tuli vielä vahvistus kuninkaallisesta palatsista.797 

Marraskuun 6. päivänä Busk tapasi Kekkosen. Kahden kesken jäätyään 
hän esitti kutsun saapua viikon kestävälle viralliselle vierailulle Britanniaan. 
Kyseessä oli Suomesta pois siirtyvän Buskin jäähyväiskäynti. Hän pääsi kuin 
pääsikin viemään perille kutsun, jonka eteen oli käyttänyt niin paljon aikaa ja 
vaivaa. Busk lupasi, että kuningatar tarjoaisi vierailulla päivällisen. Kekkonen 
vastasi kutsun olevan ”odottamaton ja mieluisa yllätys”. Ilahtuminen lienee 
ollut vilpitöntä, sillä presidentti merkitsi jälkikäteen myös päiväkirjaansa iloit-
sevansa kutsusta henkilökohtaisesti.798 

Lontoon-kutsun perimmäinen syy näyttää jääneen Kekkoselle mysteeriksi. 
Max Jakobsonin mukaan presidentti ihmetteli hänelle vielä vuosia myöhem-
min, mikä oli ollut kutsun motiivi. Jakobson on arvellut – täysin oikein – että 
kutsun taustalla oli suurlähettiläs Buskin aloite ja pyrkimys käännyttää Kek-
konen lännen tielle.799 

Lontoossa laaditussa muistiossa todetaan suoraan, että vierailun tarkoi-
tuksena oli tasapainottaa Kekkosen näkemyksiä idän ja lännen välisistä suh-
teista. Britit katsoivat, että presidentti oli aivan liian vaikuttunut Neuvostolii-
ton mahdista ja saavutuksista. Muistiossa viitattiin elokuiseen keskusteluun 
Buskin ja Reillyn kanssa. Kekkonen tuli vierailun aikana vakuuttaa lännen 
voimasta ja kyvykkyydestä.800  
 
Busk poistui Suomesta marraskuussa 1960. Vaikka hän oli tavannut Kekkosta 
lukuisia kertoja ja alkanut ymmärtää tämän ulkopolitiikkaa, oli suurlähetti-
lään loppuraportti synkkää luettavaa. Siitä huokui turhautuneisuus. Busk oli 
epäilemättä pettynyt siitä, että useista tapaamisista ja keskusteluista huoli-
matta Kekkosen usko Neuvostoliiton voimaan tuntui vain kasvavan. Busk 
myönsi, että hänen oli henkilökohtaisesti vaikea pitää Kekkosesta. Tämä oli 
älykäs mutta juonitteleva ja epäluotettava. Kekkonen lietsoi Buskin mukaan 
sisäpoliittista jakautuneisuutta itsekkäistä syistä. Pitkällä aikavälillä tämä 

 
797 A.A. Acland A.J. Phelpsille 30.9.1960 sekä useampia muita kirjeitä. PREM 11/3306, TNA; 
Muistiinpano 31.10.1960, laatijan nimi epäselvä. FO 371/151486, TNA; Rautkallio 1991, 427–428. 
798 Kekkonen itse kirjoittaa päiväkirjassaan saaneensa kutsun valtiovierailulle, vaikka varsinaisesti 
kyse ei ollut valtiovierailusta. Kekkosen pvk 4.11.1960. 
799 Jakobson 1981, 173; Suomi 1992, 372. 
800 Myös Kekkosen Länsi-Saksaa kohtaan tuntemaa syvää epäluottamusta tuli yrittää paikata. 
Presidentin katsottiin nielaisseen aimo annoksen neuvostopropagandaa, jonka mukaan Länsi-Saksa 
kaavaili sotilaallista revanssia. Brief No.3. ”President Kekkonen”. FCO 168/438, TNA; Ks. myös 
Rautkallio 1991, 427–429. 
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saattoi vakavasti rapauttaa Suomen kansallista yhtenäisyyttä. Ei ollut kuiten-
kaan syytä epäillä, etteikö Kekkonen ollut isänmaallinen. Buskista tuntui siltä, 
että Suomi hyötyisi enemmän presidentistä, joka ei olisi aivan yhtä nokkela 
mutta ajaisi maan yhtenäisyyttä.801 

Yöpakkasten suhteen Buskin näkemys oli jälleen muuttunut. Raportissaan 
hän luonnehti ”joulukuun 1958 niin sanotun ’taloudellisen painostuksen’ 
osoittautuneen tarkemmin tutkittuna lähes olemattomaksi”. Buskin käsitys oli 
nyt, että Kekkosen hermot olivat yksinkertaisesti pettäneet.802 

Busk oli päätellyt, että Kekkosen ennen toista maailmansotaa tekemät Sak-
san-matkat olisivat vaikuttaneet tähän suuresti. Tästä todisteena olisi ollut 
Kekkosen voimakas venäläisvastaisuus vuonna 1940. Buskin mukaan Kekko-
nen olisi laskenut Saksan avun varaan ja kannattanut talvisodan jatkamista 
vielä silloinkin, kun Mannerheim ja muut pitivät sitä mahdottomana. Busk 
arvioi, että Neuvostoliiton läheisyys ja propaganda olisivat sittemmin vaikut-
taneet Kekkoseen niin, että hän oli kääntynyt toiseen äärilaitaan. Tästä osoi-
tuksena olivat Kekkosen syvä epäluottamus Länsi-Saksaa kohtaan ja toisaalta 
Neuvostoliiton saavutusten ihannointi.803 

Raportista ei käy ilmi, mihin Busk perusti analyysinsä. Se meni kuitenkin 
metsään. Saksassa väitöskirjan teossa vietetty syksy ja talvi 1931–32 sekä tu-
tustuminen kansallissosialisteihin pikemminkin vähensivät Kekkosen viehty-
mystä Saksaan kuin lisäsivät sitä.804 Kenties harhaluulo Saksan-matkan kään-
teentekevästä propagandavaikutuksesta selittää osittain, miksi Busk piti Kek-
kosen kutsumista Lontooseen niin tärkeänä. 

Talvisodan lopussa Kekkonen ei odottanut apua Saksasta vaan Britanni-
asta. Ilmeisesti juuri Britannian toiminta talvisodan loppuvaiheessa romautti 
Kekkosen luottamuksen länsivaltoihin. Presidentti tuskin oli maininnut siitä 
mitään Buskille. Kekkosen ajattelussa tapahtui kyllä käänne, mutta siihen ei 
Neuvostoliiton propagandalla ollut merkittävää vaikutusta – ei tarvinnut. 
Saksan häviön häämöttäessä vilkaisu karttaan riitti. 

Busk uskoi, että Kekkoselle olisi hyödyllistä päästä vierailulle myös Yh-
dysvaltoihin, joskin amerikkalaisten tunkeileva prameilu tuskin vetoaisi pre-
sidenttiin samalla tavalla kuin brittiläinen pidättyväisyys. Kekkonen ei kui-
tenkaan voisi olla vaikuttumatta Yhdysvaltain materiaalisesta yltäkylläisyy-
destä, Busk arveli.805 

 

 
801 Busk Lontooseen Lordi Homelle 9.11.1960. ”Sir Douglas Busk’s valedictory despatch”. FO 
473/15, TNA. 
802 Sama. 
803 Sama. 
804 Uino 1985, 238–241. 
805 Busk Lontooseen Lordi Homelle 9.11.1960. ”Sir Douglas Busk’s valedictory despatch”. FO 
473/15, TNA. 
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Marraskuun 20. päivänä 1960 presidentti Kekkonen matkusti Moskovaan, 
jossa neuvoteltiin Efta-kysymyksestä ja Saimaan kanava-alueen vuokrauk-
sesta. Molempien osalta suomalaiset saivat enemmän kuin osasivat odottaa. 
Neuvostoliitto suostui ratkaisuun, jossa se saisi suosituimmuuden ja Suomi 
pääsisi liittymään Eftaan erillisellä sopimuksella. Myös Saimaan kanavan alu-
een vuokraamiseen Hruštšov antoi Neuvostoliiton suostumuksen.806 Neuvot-
telujen tulokset herättivät tuoreeltaan epäilyksiä. Mitä Kekkonen oli luvannut 
vastineeksi Neuvostoliiton myönnytyksistä?  

Vierailun jälkeen Kustaa Vilkuna tapasi CIA-kontaktinsa Frank Fribergin 
ja selosti Kekkosen ja Hruštšovin keskustelut.807 Friberg kiitti tiedoista ja ker-
toi, että heillä oli ollut kaksi eri versiota Leningradin-tapaamisesta, joista nyt 
toinen oli kaatunut. Leningradissa ei ollut kuitenkaan varsinaisia neuvotteluja 
käyty. Suomalaisten delegaatio oli pysähtynyt siellä sekä meno- että paluu-
matkalla. Menomatkalla kaupungin poliittinen johto kestitsi suomalaisia kuo-
huvalla. Paluumatkalla tarjotuilla aamukahveilla puolestaan tyhjennettiin 
vodka- ja konjakkilaseja toisensa perään. ”Kahvituokion” lopuksi Kekkonen 
päätti kiitospuheensa sanoihin: ”Hyvästi selvä päivä!”808  

Luultavasti Friberg viittasi Kekkosen ja Hruštšovin aiempaan tapaamiseen 
Leningradissa tammikuussa 1959, yöpakkaskriisin jälkeen.809 Voidaan olettaa, 
että Vilkunalla oli presidentin hyväksyntä keskustelujen vuotamiseksi. Juhani 
Suomi on arvioinut, että Vilkunan toiminnan taustalla saattoivat vaikuttaa 
läntisten diplomaattiedustajien epäilevät arviot Moskovan-vierailun sisäl-
löstä, jolloin Kekkonen olisi halunnut saattaa keskustelut tiedustelupalvelun 
kautta suoraan Washingtonin päättäjien tietoon.810  

Moskovan-neuvotteluiden jälkeen sekä britit että amerikkalaiset arvioivat 
lopputuloksen vahvistavan maalaisliiton suosiota ja parantavan Kekkosen 
asemaa sekä mahdollisuuksia voittaa vuoden 1962 presidentinvaalit. Se olikin 
epäilemättä Neuvostoliiton yhtenä tavoitteena. Suomen taloudellinen riippu-
vaisuus itänaapurista lisääntyisi kasvavan kaupan myötä. Kyynisestä suhtau-
tumisesta Kekkoseen kertoo läntisten lähetystöjen loppupäätelmä: Kovem-
malla taktiikalla olisi Moskovasta voinut saada revittyä vieläkin suurempia 
myönnytyksiä. Kekkonen oli taas antanut liian helposti periksi.811 

 
806 Vierailusta ja neuvotteluista tarkemmin Suomi 1992, 344–355. 
807 Kekkosen pvk. 3.12.1960. 
808 Lähteet eivät kuitenkaan kerro, mitkä olivat Fribergin mainitsemat, CIA:n tietoon tulleet kaksi eri 
versiota tapahtumista. Suomi 1992, 344, 353–355; Jakobson 1981, 192. 
809 Tapaamista käsiteltiin tuoreeltaan CIA:n tiedustelukatsauksessa. Central Intelligence Bulletin 
23.1.1959. CIA’s FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
810 Suomi 1992, 354–355. 
811 R.D.C. McAlpinen muistiinpano Kekkosen vierailusta Moskovassa. 8.12.1960. FO 371/151487, 
TNA; Montheith Lontooseen Lordi Homelle 4.1.1961. “Finland: Annual review for 1960”. FO 
473/13, TNA; CIA Current Intelligence Weekly Summary 1.12.1960. CIA’s Freedom of Information 
Act Electronic Reading Room. 
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Siinä missä Kekkosen Lontoon-vierailu oli pääasiassa suurlähettiläs Buskin 
masinoima, osoitti Kekkonen itse enemmän mielenkiintoa Yhdysvaltain-vie-
railua kohtaan. Hän oli pyrkinyt edistämään sitä itse ensin Hickersonin ja sit-
ten Sessionsin kautta, mutta turhaan. Amerikkalaiset vetosivat presidentti Ei-
senhowerin tiukkaan aikatauluun. Sitä kuormitti myös vuoden 1961 presiden-
tinvaalitaistelu, jossa Eisenhower aikoi olla Richard Nixonin tukena.812 Kenties 
Kekkosen aktiivisuuden taustalla oli se, että Lontooseen hänellä oli ollut pit-
kään toimiva kanava Bosleyn ja Magillin kautta mutta Yhdysvaltoihin suora 
yhteys oli puuttunut. Britit tuntuivat muutenkin ymmärtävän paremmin Suo-
men asemaa kuin amerikkalaiset. 

Sessions pyrki edistämään Kekkosen kutsumista, mutta ilmeisesti vuosien 
varrella State Departmentin Skandinavian osastolle kertyneet kriittiset ku-
vaukset Kekkosesta vaikuttivat siihen, ettei asia ottanut edetäkseen. Jopa Ses-
sionsin omat alaiset Helsingissä olivat varoittaneet tätä antautumasta Kekko-
sen vietäväksi. Hannu Rautkallion mukaan Kekkosen intoa Eisenhowerin ta-
paamiseen ihmeteltiin amerikkalaisten keskuudessa. Kekkosen epäiltiin toi-
mivan Hruštšovin tahdon mukaisesti. Sessions itse arveli, että vierailuhalujen 
taustalla vaikuttivat Kekkosen omat poliittiset suunnitelmat. Olihan presi-
denttikausi pian katkolla.813 

Yhdysvaltain State Department näyttää brittien tapaan kääntyneen Kekko-
sen kutsumisen kannalle vasta vuoden 1960 kuluessa samoihin aikoihin, kun 
Helsingistä kantautui huolestuttavia raportteja presidentin kallistumisesta 
Neuvostoliiton suuntaan.814 

Marraskuussa 1960 Yhdysvalloissa vaihtui presidentti, kun John F. Ken-
nedy voitti äärimmäisen tiukassa vaalitaistelussa Eisenhowerin varapresiden-
tin, republikaanien Richard Nixonin.  

Helmikuun alussa 1961 Kekkosen sai kutsun vierailulle Kanadaan.815 Sen 
jälkeen asia alkoi edistyä myös Washingtonissa. Maaliskuussa ulkoministeri 
Dean Rusk esitti Kennedylle Kekkosen kutsumista epäviralliselle vierailulle 
Yhdysvaltoihin. Rusk perusteli kutsua sillä, että amerikkalaiset olivat olleet 
huolissaan Suomen heikkenevästä asemasta jo vuodesta 1958, jolloin Neuvos-
toliitto kaatoi taloudellisella painostuksella länsimielisen Fagerholmin halli-
tuksen. Ruskin mukaan amerikkalaiset olivat etsineet keinoja Suomen läntis-
ten siteiden vahvistamiseksi. Kekkosen vierailun arveltiin auttavan siinä.816 

 
812 Suomi 1992, 445–446. 
813 Rautkallio 1991, 422. 
814 Sama, 428–429. 
815 Suomi 1992, 446–447. 
816 Dean Rusk John F. Kennedylle 23.3.1961. Digital id: JFKPOF-116-008-p0003. Papers of John F. 
Kennedy. Presidential Papers. President’s Office Files. John F. Kennedy Presidential Library and 
Museum. 



Käännytys 

200 

Kekkoselle kutsun pääsi esittämään tuore Helsingin-suurlähettiläs Ber-
nard Gufler.817 Edson O. Sessions oli eronnut tehtävästään henkilökohtaisiin 
syihin vedoten ja poistunut Suomesta jo marraskuussa 1960.818 Syynä oli ilmei-
sesti turhautuminen siihen, että Washington suhtautui passiivisesti hänen 
aloitteisiinsa.819 Sessionsin tilalle nimitetty Gufler oli ammattidiplomaatti, joka 
oli ennen Suomea toiminut Berliinissä ja suurlähettiläänä Sri Lankassa. 
Guflerin pesti Suomessa kesti vain kahden vuoden ajan, huhtikuulle 1963 
saakka. Guflerista ei lähetystössä erityisemmin pidetty. Hän sai lukea lähdös-
tään sanomalehdestä.820 

4.5 IDÄNSUHTEIDEN VARJOSSA 

Länsi suhtautui Urho Kekkoseen epäillen, mutta niin myös Kekkonen länteen. 
Siinä missä länsivaltojen näkemys Kekkosesta on perusteellisesti dokumen-
toitu diplomaattiseen kirjeenvaihtoon ja raportteihin, ei Kekkosen omia näke-
myksiä lännestä tiedetä lainkaan samalla tarkkuudella – varsinkaan presi-
denttikausia edeltäneeltä ajalta.  

Heti sotien jälkeen Kekkonen puhui aktiivisen ja myötämielisen politiikan 
harjoittamisesta Britannian ja Yhdysvaltain suuntaan. Tämä jäi hänen poliitti-
sessa ajattelussaan kuitenkin idänsuhteiden kehittämisen varjoon. Syitä on 
muutamia, kuten Juhani Suomi on tuonut esille. Ensinnäkin Kekkosen ulko-
poliittisen ajattelun päälinja oli yksiselitteisesti siinä, että Suomen tie uuteen 
maailmanjärjestykseen kulki Neuvostoliiton kautta – ei länsivaltojen. Kekko-
nen oli sotavuosina saanut karvaalla tavalla huomata, ettei länsi kyennyt ta-
kaamaan Suomen turvallisuutta, eikä sillä välttämättä ollut sellaiseen erityistä 
haluakaan. Länsisuhteisiin vaikutti sekin, että monet Kekkosen poliittiset vas-
tustajat, jotka olivat aiemmin kytkeneet Suomen turvallisuuden Hitlerin Sak-
saan, alkoivat sodan jälkeen vilkuilla läntisiin suurvaltoihin.821 

 
817 Suomi 1992, 446–447. 
818 US 8.11.1960; US 21.11.1960. 
819 Salminen, 27; Kekkonen on puolestaan arvioinut, ettei Sessions viihtynyt Suomessa. Kekkosen 
pvk. 1.12.1961. 
820 Entinen alainen on kuvaillut Gufleria vaikeaksi persoonaksi ja voimakkaan konservatiiviseksi. 
Harvey F. Nelsonin haastattelu 5.9.2000, The Association for Diplomatic Studies and Training, 
Foreign Affairs Oral History Project; Samanlaisen kuvan saa myös toisesta lähteestä. Yhdysvaltain 
entinen Barbaroksen-suurlähettiläs Eileen R. Donovan on muistellut tapaamistaan Guflerin kanssa 
1950-luvulla. Donovan sijaisti pääkonsulia Milanossa, kun Gufler totesi hänelle suoraan, ettei voinut 
hyväksyä naista pääkonsulin tehtävässä Milanon kaltaisessa kaupungissa. Eileen R. Donovanin 
haastattelu 7.4.1989, The Association for Diplomatic Studies and Training, Foreign Affairs Oral 
History Project; Lehdistötiedote Guflerin nimityksestä. FO 371/159304, TNA; Edson O. Sessions, 
diplomaattikortisto, UMA. 
821 Suomi 1988, 475. 
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Sodan jälkeen Neuvostoliitto katsoi Suomen kuuluvan turvallisuuspoliit-
tiseen valtapiiriinsä, mikä hyväksyttiin myös lännessä. Kekkonen varoitti jo 
pian sodan jälkeen, ettei lännessä tunnettu Suomea kohtaan pienintäkään 
myötämielisyyttä. Länsi ei tarjonnut Suomelle missään vaiheessa turvalli-
suustakeita Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. Kekkonen varmasti ymmärsi, 
etteivät länsivallat tulisi aloittamaan kolmatta maailmansotaa Suomea puo-
lustaakseen. Yhdysvalloissakin arvioitiin 1950-luvun lopulla, että Kekkonen 
luotti suomalaisista poliitikoista kaikkein vähiten lännen tukeen kriisitilan-
teessa.822  

Hyvä esimerkki Kekkosen ulkopoliittisesta tärkeysjärjestyksestä saatiin 
pyjamantaskupuheen yhteydessä tammikuussa 1952. Pääministerin sihtee-
rinä toiminut Ahti Karjalainen on maininnut päiväkirjassaan, että presidentti 
Paasikivi olisi välittänyt Sakari Tuomiojan kautta Kekkoselle epäilynsä pu-
heen pitämisen tarkoituksenmukaisuudesta. Paasikivi arveli länsivaltojen 
suhtautuvan puheeseen kielteisesti. Kekkonen totesi Yhdysvaltain reaktiota 
pohtineelle Karjalaiselle, että ”se on heidän asiansa. Tämä on suomalaista po-
litiikkaa.”823 Sittemmin tiedetään puheen olleen osa laajempaa ulkopoliittista 
operaatiota, jolla pyrittiin kytkemään Suomi osaksi pohjoismaista yhteisöä ja 
tasoittamaan Kekkosen tietä presidentiksi.824 

Laajalle levinneen käsityksen mukaan Kekkonen suhtautui väheksyvästi 
länsivaltoihin – jopa kielteisesti. Max Jakobsonin mukaan läntisten lehtimies-
ten ja diplomaattien keskuudessa nousi esille kaksi selitystä Kekkosen olete-
tulle länsisuhteelle. Ensimmäisen mukaan Kekkonen oli katkeroitunut talvi-
sodan tapahtumista, kun länsi ei todellisuudessa aikonutkaan tulla Suomen 
avuksi vaan pyrki lähinnä turvaamaan Ruotsin malmikentät liittoutuneille. 
Selityksen mukaan Kekkonen ei enää toistamiseen erehtyisi luottamaan län-
nen apuun. Toisen selityksen mukaan Kekkonen uskoi Neuvostoliiton voit-
toon kylmässä sodassa.825 

Kumpikaan selityksistä tuskin tarjoaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sel-
vää vastausta Kekkosen länsisuhteeseen, mutta molemmat ovat epäilemättä 
oikeansuuntaisia. Talvisodan lopun tilanne osoitti konkreettisesti, ettei Suomi 
ollut lännen silmissä taistelun arvoinen. Kekkosen ulkopoliittisen ajattelun 
ydin oli Suomen itsenäisyyden turvaaminen. Sen suhteen ei voinut luottaa toi-
siin valtioihin, vaan ongelmat tuli hoitaa itse. Kaksi hävittyä sotaa, YYA-sopi-
mus ja sijainti Neuvostoliiton naapurissa olivat realiteetteja, joita ei voinut si-
vuuttaa. Geopoliittiset realiteetit ja YYA-sopimus repivät Suomea itään. Toi-
saalta Suomi kuului henkisesti ja kulttuurisesti länteen. Sinne sen kytkivät 

 
822 Rislakki 2010, 107–108. 
823 Rautkallio 1990, 191. 
824 Operaatiosta tarkemmin ks. Herlin, 247–252. 
825 Jakobson 1981, 169–170. 
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myös poliittinen järjestelmä, instituutiot ja talous. Kyse oli tasapainoilusta 
idän ja lännen välissä sekä siinä käytettävistä keinoista.  

Kekkonen toisti usein teesiä, jonka mukaan Suomella oli sitä paremmat 
mahdollisuudet hoitaa suhteitaan länteen, mitä paremmat olivat sen suhteet 
itään. Asiaa ei kuitenkaan ollut helppo markkinoida lännelle. Länsivaltojen 
olisi pitänyt uskoa, että Neuvostoliitolla oli Suomea kohtaan vain turvalli-
suuspoliittinen intressi. Tällainen näkemys periytyi Kekkoselle J. K. Paasiki-
veltä. Vanhan presidentin ajattelu perustui siihen, että jos Neuvostoliitto olisi 
halunnut liittää Suomen itseensä, olisi se voinut tehdä sen jo sodassa, mutta 
sille riitti sotilaallisten turvallisuusintressien täyttäminen. Niin ikään kommu-
nismin leviämisen kannalta Suomi oli laajassa katsannossa yhdentekevä. Jos 
Länsi-Euroopan isot maat muuttuisivat kommunistisiksi, putoaisi Suomi 
väistämättä muiden pienten maiden mukana kuin kypsä omena puusta. Län-
nessä tähän ajatukseen suhtauduttiin yleensä vähintäänkin epäilevästi. Toisin 
kuin Kekkosen teesissä, idän suunnalla saavutetulla menestyksellä olikin tai-
pumus kerta toisensa jälkeen muuttua tappioksi lännessä.826 

Lännessä ei osattu tai haluttu nähdä pitkää kehitystä sodan jälkeen. Lähes-
tymällä Moskovaa Kekkonen söi kommunistien valtit heidän käsistään. 1950-
luvulla hyvät idänsuhteet eivät olleet enää kommunistien yksinoikeus. Kek-
konen oli apajilla ensimmäisenä, mutta ei ainoana. Vuosikymmenen kuluessa 
myös muut suomalaiset porvaripoliitikot haistoivat tilaisuuden ja pyrkivät lä-
hentymään Moskovaa. Tämä oli vaarallista peliä. Neuvostoliitto pystyi kilpai-
luttamaan suomalaisia toisiaan vastaan ja puristamaan sitä kautta uusia ulko-
poliittisia avauksia. Esimerkiksi Sakari Tuomiojan puolipoliittinen toimitus-
ministeristö meni vuonna 1954 ikään kuin Kekkosen ohi vasemmalta ja eh-
dotti Neuvostoliitolle MiG-hävittäjien hankintaa Suomeen. Kimmo Rentola 
on ajoittanut kotiryssäilmiön synnyn samoihin aikoihin 1950-luvun puolivä-
liin.827 

Kekkonen myös tiesi hyvin, että kommunistien tuki oli kaksiteräinen 
miekka, jonka ei sopinut näkyä julkisesti. Porvaripiirien silmissä se oli kuole-
man suudelma. Se todisti, että Kekkonen toimi yhteistuumin kommunistien 
kanssa ja oli siten yhtä vaarallinen.828  

Uskoiko Kekkonen Neuvostoliiton voittoon kylmässä sodassa? Näyttää 
siltä, että ainakaan hän ei uskonut Neuvostoliiton häviöön. 1950-luvun lopulle 
tultaessa Neuvostoliitto oli voimiensa tunnossa. Se oli laukaissut vuonna 1957 
ensimmäisenä tekokuun, Sputnik 1:n, maata kiertävälle radalle ja kertonut tes-

 
826 Jakobson 1981, 54, 168; Suomi 1992, 331. 
827 Kekkosen, kommunistien ja Kremlin kolmiodraamasta Rentola 1997, 143–144, 389; Mig-
hävittäjähankintasotkusta ks. Virta 2017a, 27–32. 
828 Rentola 1997, 317. 
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tanneensa onnistuneesti mannertenvälistä ohjusta. Alkuvuodesta 1959 Neu-
vostoliitto lähetti kuuluotain Luna 1:n avaruuteen. Yhdysvallat näytti jääneen 
selvästi jälkeen rakettiteknologiassa. 1960-luvun taitteessa vallitsi varsin ylei-
sesti käsitys, jonka mukaan Neuvostoliitto oli Yhdysvaltoja edellä ydinasekil-
pailussa.829 

Loppuvuodesta 1959 New York Timesin kirjeenvaihtaja Werner Wiskari ky-
syi Kekkoselta suoraan, kumpi osapuoli tulisi voittamaan kylmän sodan. ”Pi-
täkää silmänne auki Neuvostoliiton suhteen”, vastasi Kekkonen. Wiskari tul-
kitsi vastauksen niin, että Kekkonen uskoi Neuvostoliiton voittoon. Tulkintaa 
on kuitenkin pidetty liian yksioikoisena.830  

Max Jakobsonin mukaan Kekkosen ajattelutapaa kuvasi niin sanottu kon-
vergenssiteoria, jonka mukaan kommunismi ja kapitalismi kasvaisivat vähi-
tellen yhteen. Markkinatalousmaissa julkinen sektori laajenisi ja tasaisi järjes-
telmän epäoikeudenmukaisuuksia, kun taas kommunistisessa järjestelmässä 
yksilön vapaudet lisääntyisivät, kun aineellinen hyvinvointi kasvaisi. Tällai-
nen kehitysoptimismi oli 1960-luvun taitteessa yleistä länsimaissa. Hruštšovin 
aloittamat yhteiskunnalliset uudistukset olivat herättäneet toiveikkuutta 
Neuvostoliiton tulevan kehityksen suhteen.831 

 
Länsivaltojen Suomea ja Kekkosta kohtaan tuntema huoli on ymmärrettävää 
kylmän sodan suuressa ideologisessa taistelussa. Suomen asema oli monimut-
kainen, eikä kehitys näyttänyt hyvältä. Täytyy huomioida, että läntiset suur-
lähettiläät saapuivat Suomeen vieraasta kulttuurista ja rajallisin pohjatiedoin. 
He eivät asuneet Suomessa kuin muutaman vuoden, jos sitäkään. Uusien ja 
nopeasti omaksuttavien asioiden määrä oli valtava. Myös Lontoon päässä vir-
kamiehet vaihtuivat. Saatavissa olevan tiedon määrä oli 1950- ja 60-luvuilla 
aivan toista kuin myöhemmin sähköisen viestinnän ja internetin aikakaudella. 
Osittain tulkintoihin lienee vaikuttanut se, että läntisten diplomaattien lähteet 
olivat usein Kekkosen kotimaisten vastustajien leirissä. Juhani Suomi on luon-
nehtinut, että lännen vastenmielisyys Kekkosta kohtaan jo tämän pääministe-
riaikoina johtui osittain vanhoista, katteettomaksi osoittautuneista epäluu-
loista. Hyvät suhteet Neuvostoliittoon leimasivat jo sellaisenaan kylmän so-
dan ilmapiirissä.832 

Läntisten diplomaattien Suomea koskeviin raportteihin on myös syytä 
suhtautua terveen kriittisesti. Asiakirjoja lukiessa ei voi välttyä ajatukselta, 
että Kekkosen kutsumisesta Lontooseen alkoi muodostua arvovaltakysymys 

 
829 Kallenautio, 117. 
830 Haastattelussa paikalla ollut Max Jakobson piti tulkintaa liian yksioikoisena. Jakobson 1981, 170–
171; Juhani Suomi on ollut samoilla linjoilla. Suomi 1992, 231. 
831 Jakobson 1981, 170–171. 
832 Suomi 1990, 77. 
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suurlähettiläs Buskille. Kenties raporttien kriittiseen sävyyn vaikutti tarve 
osoittaa Lontoon päättäjille, että kutsuminen olisi välttämätöntä ja se olisi suo-
ritettava pikaisesti. On vaikea nähdä, että Kekkosen ajattelussa olisi tapahtu-
nut vuoden 1960 kuluessa niin dramaattinen muutos kuin Buskin ja Yhdys-
valtain Sessionsin raporteista välittyi. 

Brittien asiakirjoissa toistuivat myös vuodesta toiseen samat luonnehdin-
nat Kekkosesta. Häntä pidettiin isänmaallisena suomalaisena ja terävämpänä 
kuin muita mutta samaan aikaan juonikkaana ja kavalana. Raportteja lukiessa 
herää kysymys, kuinka paljon diplomaatit tekivät omia havaintojaan vai tyy-
dyttiinkö vain toistamaan uudelleen vanhoja luonnehdintoja. 

Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön poliittisena virkailijana vuosina 1959–
65 työskennellyt Theodore Sellin on muistellut, kuinka ”tiettyjen läntisten lä-
hetystöjen” keskuudessa jankutettiin jatkuvasti, että Kekkonen toimi Neuvos-
toliiton piikkiin. Hänen mukaansa poliittisesti nimitetyt suurlähettiläät näki-
vät Suomen valuvan hitaasti mutta varmasti Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. 
Lähetystön poliittisella osastolla asiaa ei kuitenkaan nähty niin mustavalkoi-
sesti. Sellinin mukaan tilanne näytti pikemminkin siltä, että Kekkonen yritti 
pitää länsivaltoja ”käsivarren mitan päässä”. Yhdysvaltain avuntarjouksiin 
Kekkonen vastasi ”kiitos, mutta ei kiitos”.833 

Toinen amerikkalaisdiplomaatti, Helsinkiin poliittiseksi neuvonantajaksi 
vuonna 1961 saapunut Harvey Nelson, on puolestaan kertonut, että Kekkonen 
sai silloin tällöin Yhdysvaltain lähetystön ”todella levottomaksi”. Nelson oli 
State Departmentin keskeisiä Suomen-asiantuntijoita 1960-luvun alkupuolis-
kolla. Hänen mukaansa Kekkonen ei näyttänyt erityisemmin piittaavan länsi-
valtojen näkemyksistä, vaikka ei toisaalta halunnut suututtaakaan niitä. Pre-
sidentille näytti olevan tärkeintä varmistaa, että neuvostoliittolaiset pysyivät 
tyytyväisinä. Nelson on arvioinut, että Kekkonen olisi halunnut olla lännen 
ystävä mutta ei voinut vaarantaa idänsuhteita. Nelson on muistellut Yhdys-
valtain suurlähettiläiden keskustelleen useita kertoja Kekkosen kanssa mutta 
mikään heidän esittämänsä argumentti ei saanut tätä muuttamaan linjaansa.834 

Ei amerikkalaisten huoli Suomesta ollut täysin tuulesta temmattu eikä ar-
vio kehityksen suunnasta välttämättä pielessä. Tiettävästi myös Hruštšov us-
koi, kuten Stalinkin oli vuonna 1944 uskonut, että Suomi kypsyisi vähitellen 
ja sopivasti avustettuna liukuisi väistämättä yhä tiiviimmin kiinni Neuvosto-
liittoon. Poliittinen, taloudellinen ja ideologinen vaikutus kasvaisi tasaisesti. 
Lopulta siirtyminen sosialismiin tapahtuisi pehmeästi. Myös Kekkonen näki 
suunnan. Kimmo Rentola on arvellut, että presidentti saattoi välillä uskoakin 

 
833 Theodore Sellinin haastattelu 3.3.2003, The Association for Diplomatic Studies and Training, 
Foreign Affairs Oral History Project. 
834 Harvey F. Nelsonin haastattelu 5.9.2000, The Association for Diplomatic Studies and Training, 
Foreign Affairs Oral History Project. 
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sen väistämättömyyteen mutta ei suostunut katselemaan vieressä tumput 
suorina.835 

 
 
 
 

 

 
835 Rentola 1997, 502. 
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5 LONTOO JA WASHINGTON  

Urho Kekkonen valmistautuu läntisiin vierailuihin opiskelemalla 
englantia. Kekkosen opettaja asuu Tamminiemessä ja raportoi 
briteille yksityiskohtaisesti presidentin elämästä. Lontoossa ja 
Washingtonissa Kekkonen pääsee tapaamaan lännen korkeimmat 
johtajat. 

 
 

5.1 OPETTAJA TAMMINIEMESSÄ 

 
Tammikuu 1961 oli Helsingissä tavanomaista leudompi. Ulkolämpötila oli 
vain pari astetta pakkasella, kun John Haycraft laskeutui Aeron Caravelle-ko-
neen kyydissä tammikuun 9. päivänä Helsingin lentoasemalle. Vastassa oli 
luminen mutta pimeä kaupunki. Lentokentältä Haycraft kuljetettiin suoraan 
Tamminiemeen, jossa presidentti Urho Kekkonen odotti häntä. Hoikka, urhei-
lullinen, kalju, silmälasit, ohuet huulet ja selvä, määrätietoinen katse, kuten 
Haycraft myöhemmin muisteli kohtaamista. Ensivaikutelma Kekkosesta oli 
sydämellinen ja huomaavainen.836 

Kekkosen tuleva Britannian-vierailu oli historiallinen tapahtuma. Sitä en-
nen yksikään Suomen tasavallan presidentti ei ollut vieraillut Skandinaviaa 
pidemmällä lännessä.837 

Britit valmistelivat vierailua huolella, vaikka kyseessä ei ollutkaan viralli-
nen valtiovierailu vaan hallituksen kutsusta tehty kohteliaisuusvierailu. Oh-
jelmaan kuului lounastilaisuus kuningatar Elisabetin luona Buckinghamin pa-
latsissa. Kuningattaren ja Kekkosen tapaamisen eteen tehtiin Foreign Offi-
cessa kovasti töitä. Tarkoituksena oli tehdä Kekkoseen mahdollisimman suuri 
vaikutus. Presidentti itse antoi briteille vapaat kädet ohjelman suhteen. Hänen 
ainoa toivomuksensa oli päästä tapaamaan suomalaista siirtokuntaa.838 

Myös Kekkonen otti vierailun tosissaan ja valmistautui poikkeuksellisen 
huolella. Kypsässä 60 vuoden iässä presidentti päätti opetella puhumaan eng-

 
836 Haycraft 1998, 187; Kekkosen pvk. 9.1.1961; Ilmatieteen laitoksen säähavainnot 9.1.1961 ja 
kuukausitilastot tammikuulta 1961.  
837 Suomi 1992, 373. 
838 Rautkallio 1991, 430; Suomi 1992, 373. Rautkallio on tosin virheellisesti väittänyt, ettei Kekkosen 
ja Elisabetin lounastapaaminen olisi onnistunut. 
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lantia. Tässä hän sai apua British Councililta, Britannian kansainväliseltä kult-
tuurisuhdeorganisaatiolta, joka oli toiminut Suomessa jo ennen sotia. British 
Councilin tavoitteena oli lisätä brittiläisen kulttuurin ja englannin kielen tun-
temusta. Organisaatio muun muassa lähetti brittiläisiä julkaisuja yliopistoille, 
rahoitti suomalais-englantilaisia yhdistyksiä ja järjesti taidenäyttelyitä.839  

Suurlähettiläs Buskin ja British Councilin avulla presidentti hankki itsel-
leen ja rouva Kekkoselle kotiopettajaksi aidon britin, John Haycraftin, joka 
asui talven ja kevään 1961 Tamminiemessä. Sitä ei tosin tiedetä, oliko ajatus 
opettajan hankkimisesta alkujaan peräisin Kekkoselta, Buskilta vai joltain 
muulta. Kenties taustalla vaikutti se, että presidentti oli vuodesta 1959 saanut 
lännestä salaiseksi leimattuja papereita, joista ei luultavasti itse ymmärtänyt 
kovin paljoa. 

Haycraftin saapuessa Kekkonen puhui sen verran englantia, että opettaja 
ja oppilas pystyivät kommunikoimaan keskenään. Opettajalle annettiin asut-
tavaksi yläkerran huone, joka oli hänen mielestään sisustettu kuin buduaari. 
Seinällä oli kukkamaalaus, lahja Molotovilta. Työhön ryhdyttiin heti seuraa-
vana päivänä. Siitä eteenpäin presidentin päivärutiiniin kuului kuusi tuntia 
englannin opiskelua. Englantia opeteltiin aina, kun isäntäväeltä liikeni aikaa. 
Opiskelun edettyä pidemmälle Tamminiemessä puhuttiin päivittäin enem-
män englantia kuin suomea. Juhani Suomen mukaan hevoskuuri tehosi. Kek-
konen oppi kieltä niin paljon, että tuli myöhemminkin toimeen sillä kohtalai-
sesti.840  

Varsinaisen opetustehtävän lisäksi Haycraftilla oli tiedustelurooli, josta ei 
ole aiemmin tiedetty. Tamminiemessä asuessaan hän laati laajan ja yksityis-
kohtaisen henkilömuistion Kekkosesta Foreign Officen käyttöön. Muistiota 
käytettiin myös Kekkoseen kohdistuneessa vaikuttamisoperaatiossa. Voi-
daankin sanoa, että britit onnistuivat sijoittamaan agenttinsa Suomen presi-
dentin kotiin. 

Nuorena virkamiehenä Foreign Officen pohjoisella osastolla 1960-luvun 
alussa työskennellyt Nicholas Barrington on kertonut muistelmissaan, kuinka 
he onnistuivat järjestämään Haycraftin Kekkosen opettajaksi. Barrington vah-
visti minulle haastattelussa, että Haycraftille annettiin tehtäväksi myös pitää 
presidenttiä silmällä. Britit saivat aiempaa henkilökohtaisemman kontaktin 
Kekkoseen ja samalla ensi käden tietoa tämän ajatuksista. Siihen saakka Bri-
tannian diplomaateista lähinnä suurlähettiläs oli päässyt tapaamaan presi-
denttiä, hänkin vain tovin kerrallaan. Foreign Officessa Kekkosta pidettiin 
keskeisenä henkilönä koko Skandinavian kannalta. Opettajan saaminen pre-
sidentin läheisyyteen aiheuttikin suurta tyytyväisyyttä.841 

 
839 British Councilin toiminnasta Suomessa tarkemmin esimerkiksi Fields 2019, 36–40. 
840 Haycraft 1998, 187–188; Suomi 1992, 373. 
841 Barrington 2014b, 44; Nicholas Barringtonin haastattelu 9.3.2020. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
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Vuonna 1926 brittiläisessä Intiassa syntynyt John Stacpoole Haycraft ei ollut 
taustaltaan tiedustelumies, vaan opettaja, mutta ei aivan kuka tahansa opet-
taja. Hänen isoisänsä oli tunnettu fysiologian professori John Berry Haycraft. 
Brittiarmeijassa upseerina työskennellyt isä William sai surmansa, kun John 
oli vasta lapsi. Äiti Olive elätti Johnia ja tämän nuorempaa veljeä armeijasta 
saadulla pienellä leskeneläkkeellä. Aikanaan veljekset muuttivat Britanniaan 
ja valmistuivat Oxfordin yliopistosta.842 

John Haycraftin tunnetuin elämäntyö oli hänen vaimonsa Brita Haycraftin 
kanssa vuonna 1953 perustama International House World Organisation, joka 
pyrki mullistamaan siihenastisen englannin kielen opetuksen. Organisaatio 
on 2020-luvun alkuun mennessä kasvanut yli 160 koulun verkostoksi, joka toi-
mii yli 50 eri maassa.843 

1960-luvun taitteessa Haycraft oli kotimaassaan arvostettu kieltenopettaja. 
Häntä pyydettiin jopa tuottamaan englannin kielen radiokurssia yleisradio-
yhtiö BBC:lle. Kyvykkyys ei tosin ollut vielä muuttunut taloudelliseksi me-
nestykseksi, joten Haycraft tarvitsi kipeästi muitakin töitä.844 

Haycraft on kertonut muistelmissaan, kuinka hän törmäsi eräänä päivänä 
junassa vanhaan opiskeluaikaiseen tuttavaansa, joka työskenteli British Coun-
cilissa. Tuttava tiedusteli, mitä Haycraft puuhasi siihen aikaan.  Seuraavana 
päivänä Haycraftin puhelin soi. Tuttu ääni kysyi, kiinnostaisiko häntä opettaa 
englantia Suomen presidentille. Se edellyttäisi neljän kuukauden asumista 
presidentin virka-asunnossa Helsingissä ennen kuin presidentti Kekkonen 
saapuisi vierailulle Britanniaan. Presidentin tuli oppia englantia sen verran, 
että hän kykenisi pitämään puheita ja keskustelemaan pääministeri Harold 
Macmillanin kanssa.845 

Haycraft pohti asiaa kotona ruotsalaissyntyisen vaimonsa kanssa. Molem-
mat pitivät ajatusta hyvänä. Suomi ei ollut vieras maa, sillä he olivat asuneet 
jo aiemmin yhden kesän Lahdessa englantia opettaen. Haycraftin serkku, joka 
työskenteli British Councilissa, oli ollut samaan aikaan Suomessa ja tutustut-
tanut pariskunnan ”viihdyttäviin yliopistoihmisiin”. British Councilissa työs-
kennellyt ystävä kiirehti Haycraftia ottamaan toimeksiannon vastaan. Hän 
myös kuvaili Haycraftille tehtävän kohdetta, presidentti Kekkosta: Tämä juo-
potteli usein ja oli kova naistenmies ja mahdollisesti myös kaappikommunisti, 
koska oli neuvostojohtaja Hruštšovin vanha kaveri.846 

 
842 Brumfit, Christopher (2004): Haycraft, John Stacpoole. Oxford Dictionary of National Biography -
verkkojulkaisu. Oxford University Press, UK, (Viitattu 25.4.2022). 
843 Haycraft, Brita (2008): “IH in Covent Garden: Then and Now”. IH Journal of education and 
development, issue 24. International House. 
844 Haycraft 2008. 
845 Haycraft 1998, 186. 
846 Sama, 187. 
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Haycraft hyväksyi tarjouksen sillä ehdolla, että palkkio olisi kelvollinen ja 
hän saisi tulla pestin puolessavälissä pariksi viikoksi käymään Lontoossa. 
Palkkioksi tarjottiin 18 puntaa viikossa ja täyttä ylläpitoa. Se oli huomattavasti 
enemmän kuin miesten keskipalkka Britanniassa niihin aikoihin. Summan voi 
suhteuttaa siihen, että Haycraftit olivat aiemmin samana vuonna hankkineet 
auton, vuosimallin 1929 T-Fordin, 20 punnalla. Brita-vaimo huokaisi helpo-
tuksesta, sillä perheen taloudellinen asema oli turvattu taas joksikin aikaa.847 

Tamminiemessä Haycraft ja Kekkonen puhuivat keskenään politiikasta, 
eletystä elämästä, tavatuista ihmisistä ja matkoista. Haycraft kertoi tietojaan 
Britanniasta ja Francon Espanjasta, Kekkonen puolestaan Suomen asemasta ja 
omista ulkopoliittisista vaikeuksistaan. Samaan aikaan täytyi pitää yllä ystä-
vyyttä Neuvostoliiton kanssa mutta estää sitä imaisemasta Suomea. Kommu-
nistien toimintaa piti rajoittaa, mutta Moskovasta ei saanut vieraantua. Kek-
kosen viholliset kutsuivat hänen politiikkaansa kommunistiseksi, mutta pre-
sidentti oli itse taistellut kommunisteja vastaan vain 40 vuotta aiemmin sisäl-
lissodassa, tai itsenäisyyssodassa, kuten Haycraft muistelmissaan kirjoitti. 
Suomessa asuessaan Haycraft ymmärsi, kuinka suojattu maa Britannia oli ver-
rattuna pieneen Suomeen Venäjän rajanaapurina.848 

Elämä Tamminiemessä ja talvisessa Helsingissä oli yksinäistä. Haycraftilla 
oli Oxfordin ajoiltaanHelsingin yliopistossa tuttavia, jotka kutsuivat häntä 
aluksi ulos. Opettajan palkka ei kuitenkaan riittänyt Suomen ”epätavallisen 
kalliisiin” ravintoloihin, eikä hänellä ollut muita paikkoja, joihin mennä. Mo-
net myös arkailivat soittamista presidentin virka-asuntoon, ikään kuin olisi 
pitänyt soittaa Buckinghamin palatsiin. Haycraft yritti opetella puhumaan 
suomea, mutta siitä ei tullut mitään. Jokapäiväiset asiat hän sai hoidettua ruot-
siksi.849 

Silloin tällöin Kekkonen otti opettajansa mukaan yllättäviin paikkoihin. 
Haycraftin mieleen painui, kuinka hän keskusteli eduskunnan istuntokauden 
avajaisissa pitkän tovin ”harmaahiuksisen vanhan herrasmiehen” kanssa. 
Myöhemmin kävi ilmi, että kyseessä oli Suomen pääministeri, maalaisliiton 
V.J. Sukselainen. Saunassa Suomen politiikan kerma levittäytyi hänen eteensä 
alastomana ja hikisenä, olutta siemaillen. Ei ihme, että Kekkonen ja Hruštšov 
tulivat keskenään toimeen niin rennossa ympäristössä, Haycraft ajatteli.850 

 
847 Haycraft 1998, 186–187; Haycraft 2008; Miesten keskimääräinen viikkoansio Britanniassa 
vuonna 1961 oli suunnilleen 15 punnan kieppeillä. New earnings survey. Average gross weekly 
earnings 1938–2017, Office for National Statistics. 
<https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/adh
ocs/006301newearningssurveynestimeseriesofgrossweeklyearningsfrom1938to2016> (Viitattu 
19.6.2021). 
848 Haycraft 1998, 188. 
849 Sama, 188–189. 
850 Sama, 188. 
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Maaliskuussa 1961 Urho Kekkonen lähti valtiovierailulle Osloon. Samoi-
hin aikoihin Haycraft palasi Lontooseen parin viikon lomalleen. Hän kertoi 
työkomennuksestaan Daily Express -lehden seurapiiripakinoitsijalle, joka kir-
joitti lehteen Kekkosen kieliopinnoista. Artikkelin mukaan Kekkonen oli 
alusta saakka halunnut puhua Haycraftin kanssa ainoastaan englantia. 
Haycraftin kerrottiin asuvan presidentin virka-asunnossa ja osallistuvan 
myös kaikille Kekkosen aterioille. Lehden mukaan presidentti oli edistynyt 
opinnoissaan hyvin.851 

Kahdeksan Tamminiemessä vietetyn viikon perusteella Haycraft laati Fo-
reign Officelle yksityiskohtaisen henkilökuvan Kekkosesta.852 Kyseessä on 
poikkeuksellisen kiinnostava ja merkittävä historiallinen lähde, joka ei ole 
aiemmin ollut tutkijoiden tiedossa. Teksti lienee yksi tarkimpia ja yksityiskoh-
taisimpia kuvauksia presidentti Urho Kekkosesta, joita johtavilla länsivalloilla 
on ollut käytössään. Vaikka Kekkosen vanhat kaverit Bosley ja Magill olivat 
tunteneet tämän jo 1940-luvulta, ei kumpikaan heistä ollut asunut presidentin 
luona, seurannut tämän jokapäiväistä elämää viikkojen ajan ja keskustellut 
yhdessä tuntikausia joka päivä. Ei siis ihme, että Foreign Officessa oltiin tyy-
tyväisiä.853 Samalla Kekkosella oli mahdollisuus välittää itsestään Lontooseen 
kuva, joka ei perustunut hänen poliittisten vastustajiensa sanomisiin eikä hä-
nestä vuosien varrella Foreign Officen pöydille kerääntyneisiin negatiivisiin 
lausuntoihin.  

Vanhana tiedustelumiehenä Kekkonen osasi varmasti vähintään epäillä, 
että Haycraftille oli annettu tarkkailutehtävä ja että tämä tulisi raportoimaan 
havainnoistaan Lontooseen. Olihan Kekkonen jo vuosia aiemmin pääministe-
rinä saanut Kustaa Vilkunan kautta tietoja, joiden mukaan Britannian ulko-
maantiedustelu toimi Suomessa muun muassa British Councilin suojissa.854 

Henkilökuvasta ei käy ilmi, mitä muita lähteitä Haycraftilla on ollut käy-
tössään kuin näkemänsä ja kokemansa. Tekstistä voi päätellä, että britit olivat 
toimittaneet hänelle taustamateriaalia. Suomessa Haycraft on puolestaan ta-
vannut Kekkosen tuntevia henkilöitä. 

Haycraft kertoi presidentti Urho Kekkosen syntyneen köyhään metsuri-
perheeseen Keski-Suomessa. 17-vuotiaana tämä oli taistellut Suomen sisällis-
sodassa valkoisella puolella. Sodan jälkeen Kekkonen oli työskennellyt toimit-
tajana, opiskellut lakia Helsingin yliopistossa ja väitellyt tohtoriksi vuonna 

 
851 US 7.3.1961. 
852 Kekkosen pvk. 7.3.1961; Otsikoimaton ja päiväämätön henkilökuva Urho Kekkosesta. Se on 
jonkinlainen luonnos, koska osa merkinnöistä on lisätty käsin. Viittaan asiakirjaan jatkossa muodossa 
”henkilökuva Urho Kekkosesta”. FCO 168/452, TNA. 
853 Barrington (haastattelu). 
854 ”Yleiskatsaus nykyhetken ulkomaiseen vakoilu- ja tiedustelutoimintaan Suomessa”, 8.12.1955. 
21/50, UKA. 
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1936. Kekkonen oli korkeushypyn Suomen-mestari, ja hän oli toiminut Suo-
men Urheiluliiton puheenjohtajana. Kekkosen tiedettiin matkustaneen pariin 
otteeseen ulkomaille olympialaisiin: Yhdysvaltoihin vuonna 1932 ja Saksaan 
1936.855 

Haycraft ei maininnut Kekkosen työskennelleen nuoruudessaan Etsivässä 
keskuspoliisissa. Asia ei välttämättä ollut briteillä tiedossa, eikä Kekkonen 
luultavasti halunnut tuoda tätä puolta itsestään esille.  

Kansanedustajaksi Kekkonen oli valittu vuonna 1936, minkä jälkeen hän 
oli pian noussut myös oikeusministeriksi ja sisäministeriksi. Siinä ominaisuu-
dessa hän olisi Haycraftin mukaan tukahduttanut suomalaisen ”natsijärjes-
tön” vuonna 1938.856 Haycraft viittaa mitä ilmeisimmin Isänmaalliseen kan-
sanliikkeeseen (IKL), jota Kekkonen yritti lakkauttaa, mutta epäonnistui. Vä-
liin tuli myös talvisota. Lopulta IKL lakkautettiin jatkosodan jälkeen Mosko-
van välirauhansopimuksen perusteella ”hitleriläismielisenä” järjestönä. 

Henkilökuvassa Kekkosen väitetään kuuluneen talvisodan aikaiseen halli-
tukseen ja äänestäneen yhtenä harvoista sodan lopettamista vastaan, sillä hän 
oli toivonut länsimailta saatavan avun ratkaisevan taistelun Suomen hyväksi. 
Todellisuudessa Risto Ryti ei ollut kelpuuttanut Kekkosta talvisodan ajan hal-
litukseen, mutta rivikansanedustajana eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa 
tämä oli harannut kovasti rauhantekoa vastaan.857  

Kekkosen kerrotaan vastustaneen uutta sotaa Neuvostoliittoa vastaan, 
sillä hänen mukaansa se olisi sitonut Suomen Saksaan, joka ei välttämättä tu-
lisi voittamaan. Tämä ei pidä myöhemmän historiantutkimuksen perusteella 
lainkaan paikkaansa. Todellisuudessa Kekkonen piti jatkosodan syttymistä 
Suomen kannalta suurena onnena.858 

Haycraft kuvaili Kekkosta ”erittäin sitkeäksi ja uutteraksi”. Luonteeltaan 
tämä vaikutti tasaiselta. Haycraft ei ollut koko kahdeksan viikon aikana ha-
vainnut minkäänlaisia mielialanvaihteluja. Ainoa asia, joka oli saanut presi-
dentin alakuloiseksi, oli liian vähäiseksi jäänyt hiihtoharjoittelu. Havainnon 
todenperäisyyteen on helppo uskoa. Hiihtokilometrien kerääminen oli Kek-
koselle suorastaan pakkomielle.859 Jälkeenpäin tiedetään, että mielialanvaihte-
luita kyllä oli. Niistä kertovat muun muassa lukuisat päiväkirjamerkinnät ja 
manaukset ”saatanan tunareista”. 

 
855 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
856 Sama. 
857 Talvisodan rauhasta ks. esim. Suomi 1986, 201–212. 
858 Vrt. Suomi 1986, 277–279. 
859 Hiihtokilometrien kertymistä talven mittaan voi seurata esimerkiksi Kekkosen päiväkirjoista. 
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Englanninopettaja tiesi presidentin matkustavan joka kevät Lappiin hiih-
tämään. Hän ajatteli voivansa itsekin lähteä mukaan, kunhan opettelisi suksi-
maan riittävän hyvin. Talvi 1961 oli kuitenkin tavallista lämpimämpi ja vähä-
lumisempi, mikä vaikeutti harjoittelua. Haycraft on jälkikäteen muistellut, 
kuinka presidentin adjutantti soitteli pitkin Suomea selvittääkseen, missä olisi 
riittävästi lunta hiihdon opettelua varten. Vaikka sopiva harjoittelupaikka lo-
pulta löytyi, lipsui brittimiehen suksi siinä määrin, ettei perässähiihtäjäksi 
kannattanut lähteä.860 

Kekkosen huumorintajua Haycraft kuvaili suoraviivaiseksi ja ironiseksi. 
Esimerkkinä hän mainitsi kerran, kun presidentti osoitti julkisesti myötätun-
toaan Neuvostoliiton suurlähettiläälle, koska tämän kotimaa sijaitsi maantie-
teellisesti melkoisen pahassa raossa: yhdellä puolella oli Kiina – ja toisella 
Suomi.861 

Haycraft kiinnitti runsaasti huomiota Kekkosen kehonkieleen ja kasvojen 
ilmeisiin. Hänen mukaansa presidentin kasvoilla oli luontaisesti murjotuksen 
kaltainen ilme, jonka saattoi helposti tulkita väärin. Ilme rentoutui yleensä hy-
myksi, mutta välillä murjotus saattoi säilyä, vaikka Kekkonen olisi kokenut 
tilanteen miellyttäväksi. Asia oli tärkeä. Haycraft korosti, etteivät isännät saisi 
antaa Kekkosen ilmeiden hämätä tulevalla Lontoon-vierailulla.862 

 
860 Haycraft 1998, 189. 
861 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
862 Sama. 

Presidentti Kekkonen ja englanninopettaja John Haycraft harjoittelemassa hiihtoa kevättalvella 
1961. Haycraft asui Kekkosen luona Tamminiemessä. (John Haycraftin kotiarkisto) 
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Britit olivat luultavasti antaneet Haycraftille etukäteen listan tarkkailta-
vista asioista. Siihen viittaa myös henkilökuvan rakenne, jossa asiat käsitel-
lään aihepiireittäin. Esimerkiksi kasvojen ilmeisiin ja elekieleen keskittyvät 
huomiot tulivat epäilemättä tarpeeseen, kun Kekkosen olemusta sittemmin 
Lontoossa arvioitiin. Foreign Officen arkistosta löytyneeseen henkilökuvaan 
on käsin merkitty, että kyseinen kappale on tarkoitettu operaatio Threadia 
varten. Thread oli brittien erittäin salainen propagandaoperaatio, jossa kor-
kea-arvoisille kohdehenkilöille syötettiin räätälöityä informaatiota ja pyrittiin 
siten vaikuttamaan heidän ajatteluunsa. Käsittelen Threadia tarkemmin lu-
vussa ”Operaatio”. 

Missään nimessä Suomen presidentti ei ollut ylimielinen, Haycraft pai-
notti, sillä tämä osasi myöntää avoimesti virheensä. Kekkonen tapasi jopa ker-
toa, kuinka vähän tiesi milloin mistäkin asiasta, eikä pannut pahakseen, 
vaikka joku olisi väittänyt hänelle vastaan. Kekkonen ei vaikuttanut erityisen 
kunnianhimoiselta, eikä hänellä näyttänyt olevan valtakompleksia.863  

”Kuvittelisin, että hän on kunnianhimoinen vain silloin, kun hänellä 
on kilpailija näköpiirissä. Tällä hetkellä kukaan ei ole häntä 
haastamassa. Hän on saavuttanut huipun, eikä ole enää mitään, mikä 
herättäisi hänen kunnianhimonsa. Hän ei ole sellainen henkilö, jota 
vaikeudet tai hätätilanteet pysäyttäisivät tai lannistaisivat. Hän näkee 
ne pikemminkin elämään väistämättä kuuluvina asioina.”864 
  – John Haycraft 

 
Lontooseen välittyi Kekkosesta kuva rentona ja maanläheisenä ihmisenä, joka 
saattoi päivittäisillä kävelylenkeillään rupatella spontaanisti vastaan tuleville 
tuntemattomille ihmisille. Hän muistutti useimpia suomalaisia siinä, ettei 
osoittanut avoimesti tunteitaan muita ihmisiä kohtaan. 

Kekkonen oli Haycraftin mukaan ehdottomasti lukenut mies. Hän oli ihas-
tunut balettiin ja urheiluun, mutta maalaustaide ei häntä kiinnostanut. Presi-
dentin puoliso, rouva Sylvi Kekkonen puolestaan piti kovasti maalaamisesta 
ja rakasti taidegallerioissa käyntiä. Sylvi Kekkonen oli presidentin tapaan laa-
jasti sivistynyt, minkä lisäksi hänen kerrottiin osaavan lukea englantia suoras-
taan täydellisesti. Kirjallisuuden kautta hän tunsi myös Britannian hyvin. Yksi 
hänen suosikkikirjailijoistaan oli Rebecca West. Haycraft mainitsi Sylvi Kek-
kosen kirjoittaneen omalla nimellään ainakin neljä romaania kymmenen vuo-
den aikana. Keskustelussa tämä saattoi olla vetäytyvä mutta rentoutui nope-
asti, kunhan läsnäolijat eivät tärkeilleet liikaa.865 

 
863 Sama. 
864 Sama. 
865 Sama.  
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Kirjallisuus oli tosiaan lähellä Sylvi Kekkosen sydäntä. Hän oli intohimoi-
nen lukija. Sylvi Kekkosen hyvin tuntenut kustannustoimittaja Sirkka Rapola 
on todennut, että Sylvi luki ”käytännöllisesti katsoen kaiken, mikä ilmestyi 
suomeksi”. Urho Kekkonen on puolestaan kuvaillut, että hänen vaimollaan 
oli ”aina kirja kädessään tai vierellään”.866 

Puolisonsa edustusmatkojen myötä Sylvi Kekkonen tutustui laajasti myös 
kansainväliseen kirjallisuuteen. Ennen ulkomaanvierailuja hänellä oli tapana 
perehtyä kohdemaiden kirjallisuuteen. Kekkosten vieraillessa Norjassa ke-
väällä 1961 Sylvi Kekkonen otti päivälliskutsuilla puheeksi tanskalais-norja-
laisen Aksel Sandemosen kirjat. Sandemose oli siihen aikaan yksi Norjan kuu-
luisimmista kirjailijoista. Kävi kuitenkin ilmi, ettei Norjan kuningas Olavi tun-
tenut kirjailijan tuotantoa, joten Sylvi Kekkonen joutui vaihtamaan puheenai-
hetta.867 

Brittiläinen kirjallisuus oli Sylvi Kekkoselle tuttua jo ennestään. 1950-luvun 
alussa hän oli nimennyt taiteilija-runoilija William Blaken lempikirjailijak-
seen. Eksentrinen mystikko Blake ei ollut siihen aikaan mikään suuren yleisön 
suosikki, ei varsinkaan Suomessa. Sylvi Kekkonen oli kuitenkin tykästynyt 
hänen tuotantoonsa jopa siinä määrin, että käänsi Blaken tekstejä omatoimi-
sesti suomeksi.868 

Kenties Sylvi Kekkonen oli englanninopettajan saapuessa ja Lontoon-vie-
railun alla perehtynyt entistäkin syvemmin saarivaltion kirjallisuuteen. Aina-
kin hän näyttää keskustelleen aiheesta Haycraftin kanssa ja saaneen tämän 
vakuuttuneeksi tietämyksestään. 

Englantia Sylvi Kekkonen osasi ilmeisesti paremmin kuin miehensä. Mi-
nisterin rouvana hän oli ottanut englannin yksityistunteja jo 1930-luvulla. 
Myöhemmin hän oli opiskellut kieltä itsekseen esimerkiksi Linguaphonen 
kuunteluohjelmien avulla. Vielä vuonna 1971 Sylvi Kekkonen kirjoitti päivä-
kirjaansa, että oli yrittänyt opiskella englantia ”mutta enää ei ole vanhaa in-
toa”.869 

Sylvi Kekkosella oli kirjallisuuden parista useita ystäviä, joihin hänellä oli 
lämmin suhde. Hän oli suvaitsevainen ja ennakkoluuloton. Politiikasta hän ei 
Haycraftin mukaan erityisemmin pitänyt, vaikka olikin siitä hyvin perillä. 
Huumorintaju oli samankaltainen kuin presidentillä. Sylvi Kekkonen toimi 
ikään kuin aviomiehensä sihteerinä ja varmisti, ettei tämä unohtanut tapaa-
misiaan. Presidentin ainoa henkilökohtainen sihteeri työskenteli nimittäin 

 
866 Mattsson, 195; Sylvi Kekkosen kirjallisuusharrastuksesta tarkemmin ks. myös Saarenheimo, Kerttu 
(1995): ”Sylvi Kekkonen, kirjojen ystävä”. Teoksessa Sananjalka 37. Suomen kielen seuran vuosikirja 
1995. Suomen kielen seura, Turku. 
867 Mattsson, 186–187. 
868 Sama, 304. 
869 Sama, 194–195. 
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virka-asunnon sijaan Presidentinlinnassa, jossa Urho Kekkonen taas vieraili 
vain kerran viikossa.870 

Sylvi Kekkonen oli itsenäinen nainen, joka kulki omatoimisesti bussilla 
Tamminiemestä keskustaan. Vieraillessaan suomalaisen kulttuurivaltuus-
kunnan mukana Kiinassa vuonna 1953 hänellä oli tapana herätä aikaisin aa-
mulla ja karata kiertelemään itsekseen Kantonin torille. Tämä aiheutti run-
saasti harmaita hiuksia matkan järjestäjille. Haycraft lisäsi myös, ettei rouva 
Kekkonen juurikaan pitänyt Kiinasta.871 Kiinan-matkalla laadituissa yksityi-
sissä päiväkirjoissaan Sylvi Kekkonen arvosteli sekä kiinalaisia isäntiään että 
isäntämaata. Kirjoitusten perusteella häntä ärsytti erityisesti matkaoppaiden 
vallankumouksellinen into ja kiihko.872 

Tamminiemessä asuessaan Haycraft kirjasi tarkasti ylös Kekkosen päivä-
rytmin ja arkirutiinit, joissa ei juuri vaihtelua ollut. Presidentti heräsi aamulla 
puoli yhdeksältä ja aloitti päivänsä lukemalla sanomalehtiä, niin ruotsalaisia, 
saksalaisia, sveitsiläisiä, brittiläisiä, amerikkalaisia kuin suomalaisiakin suun-
nilleen aamukymmeneen saakka. Sen jälkeen oli vuorossa noin tunnin käve-
lylenkki. Iltapäivällä yhdestä puoli neljään Kekkonen opiskeli Haycraftin joh-
dolla englantia. Sitä puhuttiin päivittäin myös tunti kävelylenkillä, tunti ruo-
kaillessa ja noin puolitoista tuntia muuten. Yhteensä Kekkonen opiskeli ja pu-
hui englantia peräti kuusi tuntia päivässä, minkä lisäksi hän teki itsenäisesti 
harjoituksia.873 

Päivällinen syötiin Tamminiemessä kuudelta illalla, minkä jälkeen Kekko-
nen vetäytyi opiskelemaan puoli seitsemästä puoli kymmeneen. Sen jälkeen 
juotiin kahvit ja rupateltiin, kunnes presidentti meni nukkumaan yhdeltä-
toista illalla. Haycraft huomautti erikseen, että Kekkosen rutiini säilyi saman-
laisena myös sunnuntaisin. Kirkkoon tämä meni vain silloin, kun täytyi osal-
listua uuden sellaisen avajaisiin.874 

Vuonna 1977 ilmestyneen Presidentin päivä -dokumentin katsoneet voivat 
todeta, etteivät Kekkosen päivärutiinit olleet juurikaan muuttuneet 16 vuo-
dessa.875 

Lounas- tai päivällisvieraita ei Tamminiemessä paljoa käynyt. Kahden 
kuukauden aikana sellaisia oli käynyt vain kolme – ja nekin olivat rouva Kek-
kosen ystäviä. Muita vieraita saapui Haycraftin laskujen mukaan keskimäärin 

 
870 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
871 Haycraftin kuvaus osoittautuu varsin tarkaksi, kun sitä vertaa Anne Mattssonin Sylvi Kekkosen 
elämäkertaan. Kiinan-matkan Haycraft tosin sijoitti virheellisesti vuoteen 1952. 
872 Soikkanen – Lohento – Lähteenkorva, 27. 
873 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
874 Sama. 
875 Presidentin päivä (pitkä versio), 16.2.1977. Katsottavissa kirjoitushetkellä Yle Areenasta. 
<https://areena.yle.fi/1-50141951>. 
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kaksi päivässä. Vieraat olivat ministereitä, adjutantteja tai sellaisia kuin Suo-
men YK-suurlähettiläs – ei siis ketään ”erityisen merkittäviä”.876   

Jälkikäteen tiedetään, että Kekkonen oli tavannut ainakin helmikuun 27. 
päivänä KGB:n Helsingin-residentin Vladimir Ženihovin. Tapaaminen oli 
kenties järjestetty presidentin pojan Matti Kekkosen asunnolla, kuten arka-
luontoisten neuvostokontaktien kanssa tapana oli. Tamminiemessä Haycraft 
olisi saattanut kiinnittää huomiota suurlähettilästä alemman neuvostodiplo-
maatin vierailuun. Myös presidentin päiväkirjoista voi tulkita, ettei Ženihov 
saapunut ainakaan Tamminiemeen.877  

Puheluita Kekkoselle tuli runsaasti joka päivä. Hän sai hallitukselta lähe-
tyksiä neljästi päivässä. Lisäksi muita säännöllisiä lähetyksiä ja raportteja tuli 
Suomen lähetystöistä eri puolilta maailmaa. Näin presidentti pysyi perillä 
maailman tapahtumista. Kekkonen kuunteli radiosta myös jokaisen uutislä-
hetyksen. Hän vitsaili Haycraftille, että teki niin ”saadakseen selville, oliko 
edelleen presidentti”.878  

Perjantaisin Kekkosella oli ohjelmassa presidentin esittely valtioneuvos-
tossa, minkä jälkeen hän otti Presidentinlinnassa vastaan suurlähettiläitä ja 
muita vieraita. Haycraft kiinnitti huomiota siihen, että Kekkonen poistui muu-
ten vain harvoin kotoaan kaupungille. Presidentti ei käynyt juurikaan teatte-
rissa tai elokuvissa. Kekkonen perusteli opettajalle asiaa sillä, että jos hän vie-
railisi yhdessä teatterissa, pitäisi hänen tasapuolisuuden nimissä vierailla 
myös muissa.879 

Puheita Kekkonen piti alkuvuoden aikana vain kaksi, valtiopäivien avajai-
sissa ja päättäjäisissä. Hän selosti opettajalleen, ettei presidentin tulisi puhua 
liikaa. Haycraft kiinnitti huomiota siihen, kuinka nopeasti Kekkonen työsken-
teli. Toisen valtiopäiväpuheistaan tämä kirjoitti vain puolessa tunnissa.880 

Haycraft kirjasi ylös Kekkosen aiempia ulkomaanmatkoja. Tämä oli käy-
nyt Britanniassa, Italiassa, Ranskassa ja Pohjoismaissa. Vierailu Hitlerin Sak-
sassa ja tutustuminen natseihin oli vähentänyt Kekkosen aiemmin tuntemaa 
ihailua Saksaa kohtaan. Neuvostoliitossa Kekkonen oli käynyt lukuisia kertoja 
vuodesta 1948 lähtien. Hän oli tavannut Stalinin, Molotovin, Malenkovin, 
Hruštšovin, Mikojanin, Vorošilovin ja muita keskeisiä neuvostopoliitikkoja.881 

Moni Kekkosen ystävyyssuhteista periytyi hänen nuoruudestaan ja urhei-
luvuosiltaan. Presidenttinä hänellä oli enää vain harvoin tilaisuuksia vanho-

 
876 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
877 Kekkosen pvk. 27.2.1961; Suomi 1992, 77. 
878 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
879 Sama. 
880 Sama. 
881 Haycraft mainitsi parlamentaarisen valtuuskunnan vierailleen 1947, vaikka vierailu tapahtui 
todellisuudessa 1948. Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
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jen ystäviensä tapaamiseen. Haycraft kuvaili, kuinka Kekkonen nautti ihmis-
ten tapaamisesta mutta lopetti tapaamiset tiukasti silloin, kun niille varattu 
aika oli täynnä. Kekkonen oli kiintynyt perheeseensä, mutta Haycraftin sil-
miin perhesuhde näytti ”jotenkin tunteettomalta”.882 Kenties syynä arvioon oli 
se, että perhepiirissä presidentin käytös oli hillittyä, eikä vaikkapa halauksia 
tai poskisuudelmia harrastettu. Urho Kekkosen ajatukset olivat pitkälti kiinni 
viranhoidossa, kun taas perheasiat olivat pääosin Sylvin Kekkosen vas-
tuulla.883 

Jokaviikkoisen saunan mainittiin olevan ”yksi harvoista kerroista”, kun 
Kekkonen tapasi ystäviään. Saunaan presidentti kutsui kerrallaan kuusi hen-
kilöä. Hänen poikansa Matti Kekkonen oli yleensä paikalla. Muut saunavie-
raat olivat Haycraftin mukaan pääasiassa yliopiston professoreita, jotka Kek-
konen oli tuntenut opiskeluvuosiltaan saakka, tai maalaisliiton puoluetoimi-
joita. Välillä saunavieraissa oli Helsingin ulkopuolelta tulleita vierailijoita. 
Vain yhden kerran Haycraft oli todistanut isompia illallisia, jotka presidentti 
järjesti ystävilleen.884  

Suomalaisten suhtautuminen Kekkoseen oli hyvin kaksijakoista. Maaseu-
dulla presidenttiä rakastettiin, mutta Helsingissä hänestä ei pidetty. Haycraf-
tin mukaan syynä oli osittain Kekkosen puolue maalaisliitto, joka ajoi maan-
viljelijöiden etua. Toisaalta epäsuosioon vaikutti se, että Kekkosen katsottiin 
presidenttinä toimivan härskisti oman puolueensa eduksi. Ulkomaiset toimit-
tajat ja lähetystöjen työntekijät näkivät Kekkosen väistämättä helsinkiläisten 
perspektiivistä, hän huomautti. Haycraftin mukaan presidentti oli tietoinen 
niin suuresta suosiostaan kuin suuresta epäsuosiostaankin. Kun Kekkonen ää-
nestettiin erään valtakunnallisen lehden kyselyssä Suomen suosituimmaksi 
henkilöksi, totesi hän Haycraftille, että jos äänestyksessä olisi ollut kyse Suo-
men epäsuosituimmasta henkilöstä, olisi hän voittanut myös sen äänestyk-
sen.885 

 
882 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
883 Maarit Tyrkön sähköpostihaastattelu 5.6.2022. Viesti tekijän hallussa. 
884 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA; Tarkempia tietoja ei mainita, mutta Kekkosen 
päiväkirjojen perusteella kyse oli luultavasti helmikuun lopulla pidetystä illanvietosta. 
Tamminiemessä olivat paikalla muun muassa Gunnar Hernberg, Reino Kuuskoski, Erkki Lipsanen, 
Hyvinkään kaupunginjohtaja Eino Luukkonen, Matti Kekkonen ja Urpo Levo. Kekkosen pvk. 
25.2.1961; Vieraista esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kuuskoski oli ollut 
Kekkosen hyvä ystävä aina opiskeluvuosilta saakka; Halila, Heikki (2001): Kuuskoski, Reino. 
Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 
1997– (viitattu 11.9.2020). 
885 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
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Kekkonen oli selostanut briteille epäsuosiotaan jo kuningatar Elisabetin 
kruunajaisten yhteydessä vuonna 1953. Silloisen pääministerin mukaan epä-
suosio johtui siitä, että hän kertoi suomalaisille epämiellyttäviä totuuksia, joita 
kukaan muu ei uskaltanut kertoa.886 

Sisäpolitiikasta Kekkonen tuntui puhuvan Haycraftille vain vastahakoi-
sesti, mutta osoitti sen sijaan olevansa intohimoisen kiinnostunut kansainvä-
lisistä asioista. Britannian suurlähettiläs Busk oli tehnyt jo aiemmin vastaa-
vanlaisen havainnon kahdenkeskisissä keskusteluissa. Presidentti oli kiinnos-
tunut maailman tapahtumista mutta ei ollut niistä riittävästi informoitu.887 

Tässä on syytä huomioida havainnoitsijoiden asema. Kekkosella tuskin oli 
tarvetta keskustella kotimaan politiikasta brittien kanssa. Sitä hän sai tehdä 
aivan riittämiin suomalaisten kanssa. Epäilemättä hän halusi myös välittää 
Lontooseen kuvan kotimaisen päivänpolitiikan yläpuolella olevasta presiden-
tistä. 

Kansainväliset suhteet Kekkonen näki Haycraftin mukaan kamppailuna, 
jossa ideaali poliitikko hyödynsi älyään oman maansa hyväksi. Länsi- tai itä-
saksalaisista hän ei pitänyt. Presidentti katsoi, että Länsi-Saksa kuhisi entisiä 
natseja. Epäluulo Saksaa kohtaan oli juurtunut syvään.888 

Kekkosen suhtautumista Yhdysvaltoihin Haycraft ei osannut arvioida 
suuntaan eikä toiseen. Se kävi kuitenkin selväksi, että Kekkonen piti amerik-
kalaisia poliittisesti epäkypsinä. Presidentti Dwight D. Eisenhowerista hänellä 
ei ollut lainkaan hyvää käsitystä. Sen lisäksi häntä suututti ulkoministeri John 
Foster Dullesin näkemys, jonka mukaan 1950-luvun maailmassa oli mahdo-
tonta olla puolueeton maa.889 

Britanniaa Kekkonen sen sijaan tuntui kunnioittavan. Intiasta vetäytymistä 
hän piti poliittisesti ovelana ratkaisuna. Kekkonen myös ihaili Britannian po-
litiikkaa Indo-Kiinassa vuonna 1954. Kekkonen arvioi, että Britannialla tulisi 
olemaan merkittävä rooli välittäjänä Euroopan ja Yhdysvaltain välissä. Vuo-
las kehuminen tuskin oli sattumaa. Viesti lienee tarkoitettu Lontooseen, jonne 
se myös päätyi.890 

Venäläisistä Kekkonen tuntui pitävän ihmisinä mutta suhtautui heihin 
kuitenkin kriittisesti. Suomen presidentti näki Yhdysvallat ja Neuvostoliiton 
monin tavoin samankaltaisina. Maatalouden kollektivisoinnissa hän ei nähnyt 
juurikaan järkeä. Hänen mielestään se oli lähinnä poliittinen toimenpide, joka 
ei palvellut maataloutta. Maanviljelijöillä ei ollut kommunismin edellyttämää 

 
886 Vares, 202. 
887 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA; Busk Lontooseen 14.1.1960. ” Finland: 
Annual review for 1959”. FO 473/13, TNA. 
888 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
889 Sama. 
890 Sama. 
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mielenlaatua. Haycraftin mukaan Kekkonen oli tehnyt myös lukuisia muita 
samankaltaisia huomioita.891 

Muistelmissaan Haycraft kuvaili, kuinka hän näki Kekkosen tulevan epäi-
lemättä paremmin toimeen Hruštšovin kanssa saunassa kuin aristokraattisen 
Macmillanin seurassa. Siitä huolimatta hän kertoi aistineensa vain lämpimiä 
ajatuksia Britanniaa ja Yhdysvaltoja kohtaan.892 

Neuvostoliiton johtajat Kekkonen tunsi hyvin. Haycraftin huomion kiin-
nitti Kekkosen avoin tapa puhua neuvostojohdosta. Presidentti tuntui pitävän 
heidän huumorintajustaan ja älykkyydestään. Useimmat neuvostojohtajat oli-
vat taustaltaan maalaisia, kuten Kekkonenkin. Haycraft arveli, että tämä muo-
dosti siteen heidän välilleen. Molotov oli neuvostojohtajista ainoa, josta Kek-
konen ei pitänyt. Kekkonen tykkäsi myös kiusoitella heitä. Haycraft viittasi 
esimerkkinä Kekkosen Neuvostoliiton suurlähetystöllä pitämään puheeseen, 
jossa tämä oli todennut Suomen olevan Euroopan viimeinen kapitalistinen 
maa, jos kommunismi voittaisi. Hruštšov oli vastannut, että ”sitten me tu-
lemme vierailemaan luonanne, kuten vierailisimme museossa – kapitalismin 
museossa”.893 

Haycraftin mukaan Kekkosella oli tapana kiusoitella jopa Stalinia. Tapa 
lienee tosin liioiteltu ilmaus. Stalinia ei kovin usein päässyt tapaamaan. 
Haycraft oli luultavasti kuullut YYA-sopimusneuvottelujen jälkeisestä illalli-
sesta. Stalin oli tarjonnut lempiviiniään Kekkoselle, joka tyhjensi lasin, mutta 
ei kommentoinut mitään. Piinallisen hiljaisuuden jälkeen Stalin kysyi, mitä 
Kekkonen piti viinistä. Hetken vielä viivyteltyään Kekkonen vastasi, ettei va-
kavassa asiassa sopinut antaa hätäistä lausuntoa. Hän täytti lasinsa uudelleen, 
joi sen tyhjäksi ja vasta sen jälkeen antoi pullon sisällöstä myönteisen lausun-
non.894 

Haycraftin siteeraaman puheen Kekkonen oli pitänyt syyskuun alussa 
1960 Hruštšovin Suomen-vierailun yhteydessä.895 Viittaukset osoittavat, ettei 
henkilökuva perustunut pelkästään Haycraftin omiin havaintoihin.  

Suomen presidentti ei ollut ainakaan kommunisti. Se kävi Haycraftille sel-
väksi. Sen sijaan hän määritteli Kekkosen suomalaiseksi patriootiksi, joka ajat-
teli, että paras tapa varmistaa maansa kukoistus oli ylläpitää hyviä suhteita 
niin itään kuin länteenkin. Kekkosta suorastaan ärsyttivät vihjaukset siitä, että 
Suomi ei olisi itsenäinen. Hän oli järkyttynyt, kun Britannian pääministeri 
Macmillan oli kysynyt Yhdysvaltain presidentiltä John F. Kennedyltä lupaa 

 
891 Sama. 
892 Haycraft 1998, 191. 
893 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
894 Suomi 1988, 351. 
895 Suomi 1992, 327. 
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vierailla Kiinassa. ”Hah, ja he sanovat, että me emme ole itsenäisiä!” Kekko-
nen huudahti. 

Euroopan tilannetta Kekkonen tuntui pitävän vakaana. Hän uskoi, että vii-
meistään asevoimat pitäisivät huolen siitä, etteivät Ranska, Italia ja Espanja 
kääntyisi kommunistisiksi. Todellisen kommunismin vaaran Kekkonen näki 
Afrikassa ja Aasiassa, joissa länsi oli vasta hyvin myöhään alkanut auttaa ”ali-
kehittyneitä maita” – ehkäpä liian myöhään.896 

Afrikkaan kytkeytyi myös  Kongon kriisi, joka oli ajankohtainen 1960-lu-
vun alussa. Belgiasta vasta itsenäistynyt maa oli ajautunut sisäisiin levotto-
muuksiin. Kongon ensimmäinen laillisilla vaaleilla valittu pääministeri Pat-
rice Lumumba vangittiin syyskuussa 1960 ja tapettiin seuraavan vuoden tam-
mikuussa. Lumumban kuolema kauhistutti Kekkosta. Hän uskoi, että Belgia 
oli todellisuudessa salamurhan taustalla. Tässä Kekkonen osui oikeaan. Belgia 
tosin pyysi virallisesti anteeksi osallisuuttaan salamurhaan vasta vuonna 
2002.897 

Kongon kriisiä rauhoittamaan oli lähetetty myös YK:n rauhanturvaajia, 
jotka joutuivat osapuolten väliseen ristituleen. Kekkonen tunsi YK:n pääsih-
teerin Dag Hammarskjöldin ja piti tätä älykkäänä, joskin kylmänä henkilönä. 
Hän kannatti Hammarskjöldin pyrkimyksiä tuoda järjestystä Kongoon.898 

Kylmän sodan suuren kahtiajaon Kekkonen uskoi Haycraftin mukaan rat-
keavan itsestään, kunhan ei syttyisi sotaa. Ajan myötä länsi tulisi sosialisaa-
tion lisääntyessä lähentymään itää. Kun samaan aikaan itäblokista tulisi vau-
raampi, muuttuisi se yhä liberaalimmaksi ja siten lähentyisi länttä. Haycraftin 
mukaan Kekkonen ei missään nimessä ollut antikommunisti. Tämä uskoi, että 
tietynlaiset hallitusmuodot sopisivat tietyille maille. Kekkonen tulisi vastus-
tamaan, mikäli länsi yrittäisi nujertaa kommunismia aseellisesti. Samoin hän 
tulisi vastustamaan, jos kommunistit toimisivat aseellisesti länttä vastaan. 
Siinä mielessä Kekkonen oli todella puolueeton, Haycraft kuvaili.899 Kuvaus 
täsmää Max Jakobsonin kertomaan.900 Kekkonen näyttää todella uskoneen 
konvergenssiteoriaan, jonka mukaan kommunismi ja kapitalismi kasvaisivat 
ajan myötä yhteen. 

Kotimaassaan Kekkonen ei Haycraftin mukaan nähnyt kommunismia to-
dellisena riesana. ”Meidän onneksemme kommunisteilla ei ole kyvykkäitä 
johtajia Suomessa”, hän oli todennut. 

 
896 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
897 “Apology for Lumumba Killing”, New York Times 6.2.2002. 
<https://www.nytimes.com/2002/02/06/world/world-briefing-europe-belgium-apology-for-lumumba-
killing.html> (Viitattu 1.9.2020). 
898 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
899 Sama. 
900 Jakobson 1981, 170–171. 
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Yksi 1950- ja 60-luvun sisäpoliittisia puheenaiheita oli sosiaalidemokraat-
tisen puolueen jakautuminen kahteen leiriin. Sitä seurattiin tarkasti myös län-
tisissä lähetystöissä.901 Kun Väinö Tanner valittiin SDP:n puheenjohtajaksi ke-
väällä 1957, kärjistyivät puolueen sisäiset kiistat ja hajaannus. Tanneria vas-
tustanut oppositio ryhmittyi entisen puheenjohtajan Emil Skogin ympärille. 
Heitä kutsuttiin skogilaisiksi. Oppositio järjestäytyi uudeksi puolueeksi, jonka 
nimi oli Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto (TPSL).902 

Kekkonen ei nähnyt ratkaisua puolueen kahtiajakoon. Kun Haycraft kysyi, 
eikö jakautuminen lisäisi kommunistien kannatusta, myönsi presidentti sen 
mahdolliseksi. Haycraft arvioi, ettei Kekkonen pyrkinyt presidenttinä edistä-
mään puolueiden välistä harmoniaa, sillä hän nautti suurta epäluottamusta 
poliittisten vihollistensa keskuudessa. Kekkosen myötävaikutuksella synty-
nyt V. J. Sukselaisen vähemmistöhallitus oli toisaalta pysynyt pystyssä jo yli 
kaksi vuotta, minkä Haycraft mainitsi olevan poikkeuksellisen pitkä aika Suo-
messa.903  

Yhtä pitkäaikaisia hallituksia oli nähty koko itsenäisyyden aikana vasta 
kolme, joista viimeisin oli keväällä 1946 aloittanut Mauno Pekkalan hallitus. 
Kaksi aiempaa olivat talvisotaan saakka istunut A. K. Cajanderin kolmas hal-
litus, jossa Kekkonenkin oli mukana, ja T. M. Kivimäen vähemmistöhallitus 
1930-luvun alkupuoliskolta. 

Suomen taloudellisen aseman suhteen Kekkonen oli hyvin optimistinen. 
Vaikka Neuvostoliiton kanssa käytävä kauppa kasvoi joka vuosi, kehittyi län-
sikauppa sitäkin nopeammin. Näin ollen idänkaupan suhteellinen osuus pie-
neni.904 

Eftaa kohtaan Kekkonen ei osoittanut erityistä innostusta. Hän ei pitänyt 
Euroopan vapaakauppajärjestöä tarpeellisena juuri sillä hetkellä, mutta mah-
dollisesti kymmenen vuoden aikajänteellä. Haycraft arvioi, että isänmaalli-
sena suomalaisena Kekkonen ei katsonut hyvällä Euroopan lisääntyvää talou-
dellista ja poliittista integraatiota. Presidentti uskoi, että Efta tulisi vahingoit-
tamaan Suomen pienempiä teollisuudenaloja. Suomen kannalta ratkaisevaa 
Efta-päätöstä edeltävänä iltana Haycraft kiinnitti huomiota siihen, kuinka 
rauhallinen Kekkonen oli – kuten aina. Näin oli siitäkin huolimatta, että ulko-
seitsikon hylkäävä kanta olisi tarkoittanut presidentin itsensä joutuvan rajuun 
julkiseen myllytykseen. 

 
901 Esim. “Finland Between East and West”, 30.11.1961. CIA’s FOIA Electronical Reading Room; 
“Special Report: Foreign Policy Pressures on Finland’s Internal Politics”, 7.6.1963. CIA’s FOIA 
Electronical Reading Room.  
902 Kallenautio, 73. 
903 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
904 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA; Suomen ulkomaankaupan tilastoista ks. 
Paavonen 1998, 343–347. 
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Kekkonen oli kertonut, kuinka Hruštšov oli ollut vielä syyskuussa ”todella 
vihainen” mahdollisuudesta, että Suomi liittyisi Eftaan. Neuvostojohtaja oli 
huutanut Kekkoselle, että ”selvä, liittykää siihen ja kantakaa seuraamukset!” 
Tästä huolimatta Kekkosen oli onnistunut rauhoittaa hänet.905 

Kekkonen viittasi ilmeisesti Hruštšovin Suomen-vierailulla syyskuun 
alussa 1960 käytyihin Efta-keskusteluihin. Aiemmassa tutkimuksessa ei ole 
noussut esille, että Hruštšov olisi suhtautunut asiaan erityisen vihaisesti, 
mutta se ei sulje mahdollisuutta pois. Keskustelut käytiin Tamminiemessä 
myöhään illalla ja yöllä pienen piirin kesken. Kekkosen ja Hruštšovin lisäksi 
paikalla oli MID:n Skandinavian-osaston päällikkö N. M. Lunjkov, suurlähet-
tiläs Aleksei Zaharov, kauppa- ja teollisuusministeri Ahti Karjalainen sekä 
neuvostoliittolainen tulkki. Ainoat käytössä olevat lähteet ovat Kekkosen ly-
hyt päiväkirjamerkintä ja Karjalaisen laatima reilun kahden liuskan muistio. 
Jälkimmäisen perusteella Efta-kysymyksestä ei juurikaan keskusteltu vaan 
vieraat antoivat suomalaisille epävirallisen muistion, jossa selvitettiin Neu-
vostoliiton näkemyksiä asiasta. Esa Seppänen on perustellusti ihmetellyt, mi-
ten kuusituntisesta yöistunnosta on syntynyt Karjalaisen käsissä niinkin lyhyt 
muistio. Paljon lienee jätetty kirjoittamatta ylös.906 

Myös Britannian Helsingin-lähetystön saamien tietojen mukaan Hruštšov 
olisi alkuvaiheessa vastustanut voimakkaasti Suomen osallistumista läntiseen 
talousryhmään.907 

Lontoossa oltiin tietoisia Kekkoseen liittyvistä skandaalinkäryisistä juo-
ruista, joita oli levitelty erityisesti vuoden 1956 presidentinvaalikamppailun 
aikana. Haycraft totesi niiden olevan peräisin ajalta, jolloin Kekkonen ei vielä 
ollut presidentti. Haycraftin mukaan niille ei ollut enää mitään perusteita.908 

Muistelmissaan Haycraft on kertonut, kuinka hänelle oli etukäteen ker-
rottu Kekkosen olevan kommunisti ja juoppo. Kummankaan väitteen tueksi 
hän ei löytänyt todisteita. Päivällisen jälkeenkin juotiin vain yksi konjakki.909 

Haycraftin muistiosta britit saivat perusteellisen ja varsin länsimyönteisen 
kuvan Kekkosesta henkilönä ja hänen ajattelustaan. Kuva oli paljon tarkempi 
kuin läntisten suurlähettiläiden kirjeissä ja raporteissa. Kekkosen 1970-luvulla 
hyvin tuntenut toimittaja Maarit Tyrkkö pitää Haycraftin muistiota harvinai-
sen osuvana kuvauksena presidentistä.910 Muistion ja mahdollisen muun ra-
portoinnin merkitystä on kuitenkin jälkikäteen vaikea arvioida, varsinkaan 

 
905 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
906 Keskusteluista ks. Seppänen, 201–205; Suomi 1992, 328–329. 
907 Monteith Lontooseen Lordi Homelle 4.1.1961. ”Finland: Annual review for 1960”. FO 473/13, 
TNA.  
908 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
909 Haycraft 1998, 190–191. 
910 Tyrkkö (haastattelu). 
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kun ei ole tietoa, ketkä saivat muistion luettavakseen. Ainakin muistiosta oli 
epäilemättä hyötyä Lontoon-vierailun valmisteluissa. 
 
Maaliskuuhun 1961 mennessä kieliopinnot olivat sujuneet jo niin hyvin, että 
Haycraft arvioi Kekkosen pystyvän pitämään puheensa englanniksi ilman 
suurempia vaikeuksia. Presidenttipari osasi englantia riittävästi myös keskus-
telua varten, mutta he olivat ujoja puhumaan. Jos heidät vedettäisiin mukaan 
keskusteluun, tulisi se tehdä lempeästi. Haycraft oli varma, että parantunut 
kielitaito auttaisi suomalaisia viihtymään Lontoossa.911 

Vierailun sisältöön Haycraftilla oli myös ehdotuksia. Hän arveli, että rouva 
Kekkonen haluaisi varmasti vierailla taidegallerioissa ja mahdollisesti tavata 
kirjailijoita, kuten suosikkinsa Rebecca Westin. Kuten monia muitakin ulko-
maalaisia, presidenttiparia kiehtoivat Britannian kuninkaallisen hovin elämä 
ja siihen liittyvät seremoniat. Haycraft otaksui, että vieraat ilahtuisivat punai-
sesta matosta.912 

Haycraftin palattua lomaltaan Helsinkiin oli aika valmistautua vierailun 
esiintymisiin. Presidentti oli kirjoittanut valmiiksi puheet, jotka hän pitäisi 
päivällisillä Guildhallissa sekä radiossa. Puheita harjoiteltiin Haycraftin 
kanssa. Kekkonen seisoi huoneen toisessa päädyssä ja luki puhetta. Haycraft 
ohjasi toisessa päässä ja esitti yleisöä.913 

”Kovempaa, herra presidentti!” 
”Kerrot vitsiä, herra presidentti. Anna sen kuulua intonaatiostasi!” 
”Hyvä, mutta yritä välttää tasapaksua sävyä. Ilmaise tunteesi niin 
luonnollisesti kuin pystyt!”914 

 
Kun presidentin puheisiin lopulta saatiin ladattua tarpeeksi tunnetta ja into-
naatiota, Haycraft otti ne nauhalle. Näin Kekkonen voisi harjoitella puheita 
nauhoja kuuntelemalla aina h-hetkeen saakka.915 

Brittiopettaja keskusteli Kekkosen kanssa myös ajankohtaisista kansainvä-
lispoliittisista kysymyksistä. Keskusteluissa Haycraft esitti Macmillania ja ky-
seli asioita, joita kuvitteli Britannian pääministerin voivan kysyä. Kekkonen 
vastaili urhoollisesti. Lausuminenkin alkoi jo olla sujuvaa. Kekkonen paljasti 
Haycraftille käyttävänsä aina tulkkia ulkomaalaisten kanssa keskustellessaan, 
koska se antoi hänelle enemmän aikaa ajatella.916 

 
911 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
912 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
913 Sama. 
914 Haycraft 1998, 190. 
915 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
916 Sama. 
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Ennen Lontooseen lähtöä Kekkonen kysyi Haycraftilta, haluaisiko tämä 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansiomerkin. Britti vastasi, ettei sillä 
olisi juuri merkitystä, joten Kekkonen antoi hänelle metsästysveitsen. Siihen 
oli kaiverrettu heidän nimensä.917 

John Haycraftin nimi nousi esille Foreign Officen Information Research 
Departmentin (IRD) asiakirjoissa muutamia vuosia Suomessa vierailun jäl-
keen. Hän lähestyi Foreign Officea vuonna 1964 saadakseen Britannian ope-
tusministeriöltä virallisen tunnustuksen kansainväliselle opettajankoulutus-
laitokselle sekä pyytääkseen taloudellista apua International House -organi-
saatiolleen. Asiakirjojen perusteella Haycraftilla näyttää olleen useampia kon-
takteja Foreign Officeen ja IRD:hen. Paperit ovat kuitenkin yhä osittain salat-
tuja, joten yhteistyön luonne ei käy niistä ilmi.918 

 

5.2 LÄNSI VALMISTAUTUU 

Samaan aikaan kun Kekkonen valmistautui täyttä häkää tulevaan vierai-
luunsa ja opiskeli englantia, valmisteltiin Suomen presidentin saapumista 
myös Lontoossa. Kuten aina valtiojohtajien tapaamisten alla, virkamiesko-
neistossa oli lähtenyt iso pyörä liikkeelle. Brittivirkamiehet toivoivat, että pää-
ministeri Macmillan voisi kertoa vierailun aikana Kekkoselle heidän näke-
myksensä idän ja lännen suhteista, jotta Kekkosen vinoutunut ajattelu voima-
tasapainosta saataisiin korjattua. Foreign Officen pohjoisen osaston päällikkö 
R. H. Mason toivoi, että IRD auttaisi valmistelemaan Macmillanille puhemuis-
tion aiheesta. Siitä tuli myös selvitä, mikä oli lännen strategia Neuvostoliiton 
suunnitelmien torjumiseksi.919 IRD oli Foreign Officen alaisuudessa toiminut 
salainen kommunisminvastaisen propagandan osasto. 

Pääministeri Macmillanin yksityissihteerille painotettiin, että koko vierai-
lun päätarkoitus oli pyrkiä vaikuttamaan presidentti Kekkosen ajatteluun ja 
saada tämä vakuuttuneeksi siitä, että lännellä oli kykyä ja päättäväisyyttä vas-
tustaa kommunismin leviämistä ja Neuvostoliiton toimia, eikä sen asema ollut 
uhattuna. Kekkosen toivottiin omaksuvan länsimielisemmän näkökulman 
maailman asioihin. Brittien tietojen mukaan Kekkosella ei ollut ideologista 
kallistumaa idän suuntaan. Lisäksi hänen uskottiin ihailevan pääministeri 
Macmillania ja olevan kiinnostunut kuulemaan tämän näkemyksiä. Foreign 

 
917 Haycraft 1998, 191. 
918 Kirje IRD:n John Edmondsille 24.6.1964. FCO 168/1241, TNA; ”International House”, C.F.R. 
Barclay 21.8.1964. FCO 168/1241, TNA. 
919 R.H. Masonin muistiinpano 11.4.1961. FCO 168/438, TNA. 
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Officessa toivottiin, että Kekkosen ja Macmillanin keskustelulle varattaisiin 
riittävästi aikaa.920 

Macmillanin yksityissihteerille korostettiin vielä, että Kekkonen kärsi 
alemmuudentunteesta mutta oli myös erittäin älykäs ja tulisi olemaan hyvin 
informoitu kansainvälisistä asioista. Siksi presidentille ei saisi antaa vaikutel-
maa, että britit eivät luottaisi häneen tai hänen politiikkaansa. Sitäkään ei saisi 
paljastaa, että britit pyrkivät vaikuttamaan häneen. Samalla kehotettiin pitä-
mään mielessä, että kaikki mitä Macmillan kertoisi presidentille, saattaisi kul-
keutua neuvostoliittolaisten korviin.921 

Britit olivat laatineet Kekkosesta ja tämän ajattelusta laajan taustamuistion. 
Sitä käytettiin keväällä 1961 Lontoon-vierailun valmisteluissa ja neuvotelta-
essa amerikkalaisten kanssa yhteisistä toimista Suomen tukemiseksi. Asiakirja 
osoittaa, millaisena miehenä presidentti Kekkosta Britannian ulkoasiainhal-
linnossa pidettiin. Se ei ollut imartelevaa luettavaa. Kekkosen kuvailtiin hal-
litsevan Suomessa sekä sisäpolitiikkaa että ulkopolitiikkaa. Kummassakaan 
hänen toimintansa edellisen kahden kolmen vuoden aikana ei ollut varsinai-
sesti herättänyt luottamusta lännessä tai länsimielisissä piireissä Suomessa.922 

Presidenttinä Kekkosen todettiin manipuloineen sisäpolitiikkaa pikem-
minkin omaksi ja puolueensa hyödyksi kuin koko Suomen parhaaksi. Ulko-
politiikassa hänen taas katsottiin taipuneen Neuvostoliiton painostuksen alla 
vuonna 1958. Kekkosta kuvailtiin hämärin ja kavalin tarkoituksin kulissien 
takana liikkuvaksi henkilöksi, joka oli kotimaassaan laajalti epäluotettu ja vi-
hattu. Siitä huolimatta hänet tultaisiin hyvin todennäköisesti valitsemaan uu-
delleen presidentiksi vuonna 1962, joten Suomen kohtalo olisi hänen käsis-
sään vielä vuosien ajan.923 

Britit näkivät Kekkosen patrioottina, joka tunsi syvää vastuuta maastaan. 
Hänen tehtävänsä oli säilyttää Suomen itsenäisyys. Sitä varten hän oli valmis 
välttämään Neuvostoliiton provosoimista niinkin pitkälle, että antoi sen jopa 
sekaantua Suomen sisäisiin asioihin. Foreign Officessa katsottiin, että kunni-
anhimoinen presidentti piti itseään erityisen sopivana käsittelemään neuvos-
tojohtajia ja ohjailemaan maansa ulkopolitiikkaa. Hänen todettiin olevan 
”epäilemättä ylivertainen kyvyiltään ja terävänäköisyydeltään”. Kommunis-
tina britit eivät Kekkosta pitäneet. Hän ihaili Neuvostoliiton teknologisia saa-
vutuksia ja oli vaikuttunut sen voimasta.924 

 
920 A.A. Acland P.F. de Zuluetalle 9.1.1961. PREM 11/3306, TNA; Saatekirje Macmillanin 
yksityissihteeri P.F. de Zuluetalle, 1.5.1961. FO 371/159307, TNA. 
921 Saatekirje Macmillanin yksityissihteeri P.F. de Zuluetalle, 1.5.1961. FO 371/159307, TNA. 
922 ”Brief No.3. President Kekkonen”, päiväämätön. FCO 168/438, TNA. 
923 Sama. 
924 Sama. 
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Taustamuistiossa referoitiin myös Kekkosen elokuussa 1960 käymää kes-
kustelua Patrick Reillyn ja Douglas Buskin kanssa. Kekkonen oli antanut brit-
tien ymmärtää, että hän uskoi itäblokin olevan nousussa, ja että Suomen olisi 
mukautettava politiikkansa siihen. Lisäksi presidentti olisi muistion mukaan 
todennut, että jos sota syttyisi, neuvostoliittolaiset voittaisivat sen.925 Brittien 
tulkinta Kekkosen puheista oli alkanut jo elää omaa elämäänsä. Alkuperäi-
sessä keskusteluraportissa Busk ei väittänyt, että Kekkonen olisi sanonut us-
kovansa Neuvostoliiton voittavan sodan. Buskin mukaan Kekkonen ”näytti 
tarkoittavan, että jos sota syttyisi, neuvostoliittolaiset voittaisivat”. Kyse oli 
siis Buskin tulkinnasta.926 

Kekkosen todettiin olevan kriittinen Yhdysvaltain politiikkaa kohtaan ja 
syvästi huolissaan militarismin noususta Länsi-Saksassa. Neuvostoliiton joh-
tajan Nikita Hruštšovin kanssa hän näytti olevan hyvissä henkilökohtaisissa 
väleissä. Tästä osoituksena oli Hruštšovin vierailu Helsinkiin Kekkosen 60-
vuotissyntymäpäiville syksyllä 1960. Kekkosta ei kuitenkaan pidetty menetet-
tynä tapauksena eikä immuunina lännen vaikutusvallalle. Presidentti oli hy-
väksynyt vierailukutsun Lontooseen niin ripeästi, että britit päättelivät hänen 
olevan valmis ”laajentamaan näköalaansa”.927 

Foreign Officessa oli päädytty siihen, ettei lännen tulisi yrittää hankaloittaa 
Kekkosen uudelleenvalintaa presidentiksi. Olisi virhe olla kutsumatta häntä 
vierailulle, vaikka kutsu saattaisikin näyttää osoitukselta siitä, että länsi hy-
väksyi hänen ulkopoliittisen linjansa. Sen sijaan länsivaltojen tuli käyttää 
kaikki vaikutusvaltansa, jotta Kekkosen ”harhaluulot” maailman voimatasa-
painosta saataisiin oikaistua. Britit eivät kuvitelleet voivansa ratkaista asiaa 
kertaheitolla. He olivat tietoisia Suomen eristäytyneestä asemasta ”häikäile-
mättömän” Neuvostoliiton naapurissa. Tärkeää oli saada Kekkonen ymmär-
tämään, millaisia rajoituksia Moskovalla oli Suomen politiikan suhteen, koska 
sillä oli intressejä myös muualla maailmassa. Kekkoselle piti tehdä selväksi, 
että länsi oli Suomen paras ystävä ja kauppakumppani. Hän ei kuitenkaan 
saanut pitää selviönä sitä, että länsi sopeutuisi kaikkiin Suomen toimiin, jotka 
johtuisivat Neuvostoliiton painostuksesta. Tällaisena pidettiin esimerkiksi 
Efta-kysymystä.928 

Muistion viimeisessä kappaleessa arvioitiin, että brittien ja amerikkalais-
ten tulisi pyrkiä vaikuttamaan Kekkoseen ensisijaisesti omien Helsingin-suur-
lähettiläidensä kautta. Lähettiläiden tuli yrittää päästä niin läheiseen henkilö-
kohtaiseen kontaktiin presidentin kanssa kuin tämän ”introvertti luonne” 

 
925 Sama. 
926 Busk Lontooseen Lordi Homelle 22.8.1960. “Her Majesty’s Ambassadors and Sir Patrick Reilly’s 
meeting with the President of Finland”. FO 473/15, TNA. 
927 ”Brief No.3. President Kekkonen”, päiväämätön. FCO 168/438, TNA. 
928 Sama. 
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vain mahdollisti. Kekkonen tuli pitää informoituna lännen politiikasta. Britit 
toivoivat myös, että tulevat keskustelut pääministeri Macmillanin kanssa 
avartaisivat Kekkosen näkökantoja.929 
 
Vuoden 1961 tammikuun lopussa Suomeen saapui Britannian uusi suurlähet-
tiläs Con O’Neill.930 Hän oli toiminut aiemmin Foreign Officen uutisosaston 
päällikkönä, asiainhoitajana Pekingissä ja Itä-Euroopan asioista vastaavana 
apulaisalivaltiosihteerinä.931 Viimeisessä tehtävässä myös Suomi oli kuulunut 
O’Neillin pöydälle, joten maan asiat olivat valmiiksi tuttuja. Helsinki oli kui-
tenkin hänen ensimmäinen komennuspaikkansa suurlähettiläänä. Ensivaiku-
telma maasta ja sen poliittisesta elämästä ei tosin ollut mairitteleva. 

”Käynnissä näyttää olevan jatkuvasti joukko skandaaleja, joihin on 
sotkeutunut merkittävässä julkisessa asemassa olevia ihmisiä. Niitä 
tutkitaan täysin ponnettomasti, eikä kukaan juuri välitä. Esimerkiksi 
tällä hetkellä sekä pääministeri että korkeimman hallinto-oikeuden 
presidentti ovat väitetysti sekaantuneet hämäriin liiketoimiin, mutta 
he jatkavat töissään kuin mitään ei olisi tapahtunut.”932 
  – Con O’Neill 

 
O’Neill viittasi niin sanottuun Kansaneläkelaitoksen asuntojuttuun, joka johti 
sittemmin pääministeri V.J. Sukselaisen eroon ja korkeimman hallinto-oikeu-
den presidentin Reino Kuuskosken viraltapanoon. Jälkimmäinen tosin ku-
mottiin myöhemmin korkeimmassa oikeudessa.933 Samaan aikaan käsiteltiin 
oikeudessa myös toista poliittista skandaalia, Kätilöopiston juttua, johon oli 
kytkeytynyt liuta entisiä ministereitä.934 

Tuore suurlähettiläs oli kuullut värikkäitä tarinoita myös presidentti Kek-
kosen vauhdikkaasta ja viinanhuuruisesta menneisyydestä. Ensivaikutelmat 
eivät olleet merkittävästi parempia. Kekkonen ”hiljaisine ja kieroine tapoi-
neen” ja hienostuneessa ulkomuodossaan muistutti O’Neillin mielestä lä-

 
929 Sama. 
930 Con O’Neill, Diplomaattikortisto, UMA. 
931 Denman, Roy (2004): “Sir Con Douglas Walter O’Neill”. Oxford Dictionary of National Biography -
verkkojulkaisu. Oxford University Press, UK, (Viitattu 8.4.2021); HS 18.1.1961; Con O’Neill (2000) Britain’s 
Entry into the European Community. Frank Cass Publishers, Lontoo, xx [sic]. 
932 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 26.4.1961. “Mr. O’Neill’s first impressions of Finland”. FO 
473/15, TNA. 
933  HS 21.6.1962. 
934  HS 6.10.1961. 
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hinnä keskiaikaista kardinaalia.  O’Neillin mukaan ”kyvykäs ja häikäilemä-
tön” presidentti herätti kannattajissaan enemmän kunnioitusta kuin kiinty-
mystä – ja vastustajissaan myös pelkoa.935 

O’Neillilla oli Suomessa sama ongelma kuin muillakin länsivaltojen suur-
lähettiläillä ennen häntä. Kekkoseen piti päästä tutustumaan, mutta keinot 
puuttuivat. Ensimmäisten kuukausien aikana O’Neill oli vieraillut presiden-
tin luona vain kerran. Lyhyt keskustelu oli käsitellyt Kekkosen englannin kie-
len opetusohjelmaa. Sen lisäksi O’Neill oli tavannut presidenttiä vain viralli-
sissa tilaisuuksissa, joissa ei voinut keskustella kuin lyhyesti. Suurlähettiläs ei 
kehdannut vaivata presidenttiä, kun ei ollut mitään tärkeää sanottavaa. Huh-
tikuussa 1961 hän kääntyi Foreign Officen puoleen ja toivoi ehdotuksia kes-
kustelunaiheiksi.936 

Lontoosta O’Neill sai ohjeet keskustella Kekkosen tulevan vierailun tee-
moista, kuten idän ja lännen välisistä suhteista ja muista kansainvälisistä asi-
oista. Näillä ohjeilla suurlähettiläs kävikin Kekkosen luona toukokuun 
alussa.937 Myöhemmin saman vuoden syksyllä, noottikriisin aikana, O’Neill 
kipuili edelleen saman ongelman kanssa. Silloin hän kääntyi Suomen ulkomi-
nisteriössä työskentelevän kontaktinsa puoleen ja tunnusteli, olisiko läntisten 
suurlähettiläiden sopivaa tavata Kekkosta. Kontakti vakuutti, että kyllä 
olisi.938 
 
Keväällä 1961 Yhdysvallat ja Britannia neuvottelivat Washingtonissa siitä, mi-
ten voisivat yhdessä tukea Suomea ja kaikessa hiljaisuudessa muuttaa sen 
suuntaa. Päämääränä oli paluu vuotta 1958 edeltäneeseen tilanteeseen. Silloin 
Suomen nähtiin olleen hiljalleen irtautumassa Neuvostoliitosta ja lähenty-
mässä länttä. Porkkala oli saatu takaisin, kommunistit oli suljettu hallituk-
sesta, ja Suomi oli päässyt sekä YK:n että Pohjoismaiden neuvoston jäse-
neksi.939 

Siinä missä aiemmin yhteistyötä olivat tehneet läntiset suurlähettiläät Hel-
singissä, nyt puhuttiin koordinaatiosta ministeriöiden välillä Washingtonissa 
ja Lontoossa. Aloitteen tekivät amerikkalaiset, jotka olivat brittejä enemmän 

 
935 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 26.4.1961. “Mr. O’Neill’s first impressions of Finland”. FO 
473/15, TNA. 
936 O’Neill Lontooseen 19.4.1961. FO 371/159307, TNA. 
937 R.H. Mason Helsinkiin O’Neillille 24.4.1961. FO 371/159307, TNA; O’Neill Lontooseen 
2.5.1961. FO 371/159307, TNA. 
938 O’Neillin kontaktin nimeä ei mainita, mutta kyse oli kenties Max Jakobsonista. R.D.C. McAlpinen 
muistiinpano 9.11.1961. FO 371/159308, TNA. 
939 ”US-UK Bilateral Talk”, 14.4.1961. FO 371/ 159309, TNA; ”Finland”, R.H. Mason 9.2.1961 & 
R.D.C. McAlpinen muistiinpano 27.1.1961. FO 371/159309, TNA; Samoihin neuvotteluihin 
amerikkalaisten lähteiden pohjalta on viitannut myös Rislakki 2010, 142–143. Amerikkalaiset olivat 
nähneet Suomen hyvässä kehityksessä horjuntaa jo keväällä 1958, kuukausia ennen yöpakkaskriisiä. 
Ks. Hickerson State Departmentille 12.5.1958. FRUS 1958–1960, vol. X, part 2, dokumentti 179. 
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huolissaan Suomen kohtalosta. Lännen näkökulmasta tilanne oli kaksijakoi-
nen. Yöpakkaskriisin jälkeen Suomella meni edelleen monessa suhteessa hy-
vin. Suhteet Neuvostoliittoon olivat kunnossa, talous kehittyi, ja maassa oli 
käytännössä täystyöllisyys. Länsikauppa oli kasvanut suhteessa idänkaup-
paan, minkä lisäksi Suomi oli hyvää vauhtia liittymässä Eftaan. Toisaalla näh-
tiin myös useita ongelmapesäkkeitä. Sellaisia olivat esimerkiksi sosiaalidemo-
kraattisen puolueen ja ammattiyhdistysliikkeen jakautuminen kahtia sekä 
maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien tulehtuneet välit.940   

Nämä huolestuttivat lännessä, sillä sosiaalidemokraattien nähtiin olevan 
avainroolissa kommunismin patoamisessa. Erimielisyyksien ja hajaannuksen 
pelättiin kasvattavan kommunistien suosiota. 

Ongelmaksi nähtiin myös juonitteleva Kekkonen, joka antoi Moskovan 
puuttua maan sisäisiin asioihin, koska uskoi sen olevan ainoa keino Suomen 
itsenäisyyden säilyttämiseksi. Lännessä oltiin yhtä mieltä siitä, ettei Kekkosen 
uudelleenvalintaa voisi tai tulisi estää. Sen sijaan tuli maksimoida läntinen 
vaikutus presidenttiin. Kekkonen ei saisi kokea olevansa poliittisesti eristyk-
sissä. Länsivaltojen yhteiset kaavailut mukailivat pitkälti jo aiemmin tehtyjä 
suunnitelmia, joiden kärjessä oli suurlähettiläiden saaminen mahdollisimman 
lähelle Kekkosta. Odotuksia asetettiin myös presidentin tuleville vierailuille 
Britanniaan ja Yhdysvaltoihin, joiden aikana Kekkoselle päästäisiin puhu-
maan. Länsivallat korostivat niin ikään yhteistyötä informaatio- ja kulttuu-
rioperaatioissa. Informaatiotyötä koskeva osuus on kuitenkin edelleen salattu 
brittien valmisteluasiakirjoista. 941 Kenties siinä viitattiin korkean tason infor-
maation Kekkoselle toimittamiseen, joka oli tässä vaiheessa jo käynnissä.  

Keskustelut osoittavat, että Kekkosen nähtiin olevan ratkaisevan tärkeässä 
roolissa koko Suomen tulevaisuuden kannalta. Kaikesta länsivallat eivät tosin 
olleet yhtä mieltä. Amerikkalaiset uskoivat Kekkosen vääristyneen näkemyk-
sen maailman voimatasapainosta selittävän pääosin Suomen ottamat taka-as-
keleet ja Neuvostoliiton nöyristelyn. Brittien mielestä pääsyy oli pikemminkin 
Suomen maantieteellinen asema.942 Siitä huolimatta myös britit katsoivat, että 
Kekkoseen vaikuttaminen olisi yksi tärkeimmistä tavoitteista. Jos Kekkonen 
saataisiin vakuutettua siitä, ettei Neuvostoliitto ollut etumatkalla kylmässä 
sodassa, se saattaisi rohkaista häntä ottamaan tiukemman asenteen Moskovaa 
kohtaan.943  

 
940 ”US-UK Bilateral Talk”, 14.4.1961. FO 371/ 159309, TNA; ”Finland”, R.H. Mason 9.2.1961. FO 
371/159309, TNA; R.D.C. McAlpinen muistiinpano 27.1.1961. FO 371/159309, TNA. 
941 ”US-UK Bilateral Talk”, 14.4.1961. FO 371/ 159309, TNA; ”Brief No. 4: Anglo-American 
discussions – Western policy toward Finland”, päiväämätön. FO 371/ 159309, TNA. 
942 ”US-UK Bilateral Talk”, 14.4.1961. FO 371/ 159309, TNA. 
943 ”Anglo-American discussions, Fenno-Soviet relations”, Brief No. 1, 7.4.1961. FO 371/ 159309, 
TNA. 
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5.3 LONTOO KUTSUU  

Maanantai toukokuun 8. päivä 1961 valkeni kirkkaana ja aurinkoisena. Il-
massa oli uuden aikakauden tuulahdus. Hajanaiset pilvet leijailivat kirkkaan 
sinisellä taivaalla, kun lentoyhtiön Aeron uudenkarhea Caravelle-suihkukone 
laskeutui kahdelta iltapäivällä Gatwickin lentokentälle Lontooseen. Kone py-
sähtyi lentokentän päärakennuksen eteen. Ovi avattiin, ja presidentti Urho 
Kekkonen astui ulos tervehtimään vastaanottajia.944 

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun virassa oleva Suomen presidentti vie-
raili Britanniassa. Symbolista oli sekin, että presidentin kulkuvälineenä toimi 
juuri Caravelle. Vasta edellisen vuoden keväänä käyttöön saatu konetyyppi 
kiidätti lentoyhtiön suihkukoneiden aikakaudelle. Sinivalkoisen koneen kyl-
keen oli maalattu teksti ”Finnair”, jota Aero oli alkanut käyttää ulkomaanlen-
tojensa markkinoinnissa. Koko lentoyhtiön nimeksi se tuli vuonna 1968.945 

Ennen Kekkosta tasavallan presidentit eivät olleet juurikaan matkustelleet. 
K. J. Ståhlberg ei käynyt lainkaan ulkomailla. Reissu-Lassena tunnettu Lauri 
Kristian Relander teki neljä ulkomaanmatkaa: Viroon, Ruotsiin, Latviaan ja 
Tanskaan. P. E. Svinhufvud ja Kyösti Kallio tekivät molemmat vain yhdet 
matkat – Ruotsiin. Paasikivi kävi Ruotsin lisäksi sentään Neuvostoliitossa, 
sielläkin tosin presidenttinä vain kerran, hakemassa Porkkalan takaisin.946 
Kekkoselle ulkomaanvierailuja kertyi virkakauden aikana yhteensä 120.947 

Lontoossa presidenttiparin ottivat vastaan Britannian parlamentin alival-
tiosihteeri, apulaisulkoministeri Joseph Godber, Helsingin-suurlähettiläs Con 
O’Neill sekä Suomen Lontoon-suurlähettiläs Leo Tuominen. Paikalla oli myös 
Kuninkaallisten ilmavoimien kunniakomppania.948 

Samalla lennolla kotimaahansa palannut John Haycraft katseli koneen pie-
nestä ikkunasta, kun Kekkonen asteli punaiselle matolle ja tarkasti kunnia-
komppanian. Häntä jännitti presidentin puolesta. Moni saattoi jäätyä, kun piti 
puhua vierasta kieltä stressaavassa tilanteessa. Huoli oli kuitenkin turha. 
Haycraft näki, kuinka Kekkonen rupatteli hyväntuulisesti häntä vastassa ol-
leen ilmamarsalkan kanssa.949 

 
944 US 9.5.1961; ”Tasavallan Presidentin ja rouva Kekkosen virallinen vierailu Englannissa 8.–
13.5.1961”. UM 3 H Kekkosen vierailu Englannissa, UMA; HS 9.5.1961. 
945 ”Tasavallan Presidentin ja rouva Kekkosen virallinen vierailu Englannissa 8.–13.5.1961”. 
Vierailusta tarkemmin UM 3 H Kekkosen vierailu Englantiin 1961; Finnairista ja Caravellesta 
tarkemmin mm. Finnairin historia <https://company.finnair.com/fi/finnair-yrityksena/historia>; 
Luettelo Aero Oy:n ja Finnairin lentokalustosta 
<https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Aero_Oy:n_ja_Finnairin_lentokalustosta#Caravelle_I/III_-
kalusto>. (Viitattu 7.1.2020).  
946 ”Tasavallan presidenttien ulkomaiset vierailut”. 25/61, UKA. 
947 ”Tasavallan presidentti Urho Kekkosen vierailut ulkomaille”. 25/61, UKA. 
948 HS 9.5.1961; US 9.5.1961. 
949 Haycraft 1998, 191. 
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Presidenttiparin mukana oli matkustanut Suomesta vain pieni delegaatio: 
ulkoministeri Ralf Törngren, adjutantit kenraalimajuri Ragnar Grönvall ja ma-
juri Urpo Levo, vuorineuvos Juuso Waldenin puoliso Tellervo Walden sekä 
jaostosihteeri Richard Tötterman ulkoministeriöstä. Tötterman oli toiminut 
Kekkosen tulkkina jo tämän vieraillessa pääministerinä kuningatar Elisabet 
II:n kruunajaisissa vuonna 1953. Töttermanista tuli myöhemmin muun mu-
assa presidentin kansliapäällikkö ja Suomen Lontoon-suurlähettiläs.950 

Kekkosen vierailu oli nostettu esille brittilehdistössä jo hyvissä ajoin ennen 
varsinaista matkaa. Sanomalehti Daily Telegraph julkaisi huhtikuun puolivä-
lissä Tukholman-kirjeenvaihtajansa artikkelin ”Suomella jalka molemmissa 
leireissä”. Siinä selostettiin Suomen poliittista tilannetta brittiyleisölle. Kekko-
sen kuvailtiin olevan ”kiistelty presidentti ja kansakunnan asiantuntija siinä, 
miten kommunismi pidetään käsivarren mitan päässä asuttaessa Neuvostolii-
ton kynnyksellä”. Kekkosta kuvailtiin realistiseksi diplomaatiksi, Neuvosto-
liiton tuntijaksi ja voimakkaaksi patriootiksi. Pitkässä kirjoituksessa käytiin 

 
950 ”Tasavallan Presidentin ja rouva Kekkosen virallinen vierailu Englannissa 8.–13.5.1961”. 
Kekkosen vsk. vierailut, UKA; Richard Töttermanin haastattelu 9.1.2020. Muistiinpanot tekijän 
hallussa; HS 8.10.2016. 

Presidentti Kekkonen Seutulan lentokentällä lähdössä vierailulle Lontooseen toukokuussa 
1961. Taustalla Aeron uusi Caravelle-suihkukone, jonka kylkeen on maalattu yhtiön tuleva 
nimi ”Finnair”. Vasemmalla kukitettuna Sylvi Kekkonen, oikealla ulkoministeri Ralf Törngren. 
(Maaseudun Tulevaisuus / JOKA / Museovirasto) 
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läpi Kekkosen vastustajien ja puolustajien näkemyksiä tämän suhteista Neu-
vostoliittoon sekä tulkintoja yöpakkaskriisistä. Lopussa todettiin, että Kekko-
nen tunsi neuvostojohtaja Hruštšovin luultavasti paremmin kuin kukaan toi-
nen lännen valtiomies. Näin hän saattaisi kertoa isännilleen Lontoossa, ”miten 
rinnakkaiselo toimii käytännössä pienen kansankunnan osalta, jonka ainoat 
tehokkaat aseet ovat sisukkuus ja rehellisyys”.951  

The Sunday Telegraph ja The Observer -lehdet puolestaan julkaisivat vierai-
lun alla kriittiset artikkelit Kekkosesta ja Suomesta. Jälkimmäisessä Kekkosen 
vierailua kutsuttiin ”poliittiseksi turismiksi”, jonka päämääränä olisi muun 
muassa äänten voittaminen seuraavan vuoden presidentinvaaleissa. The Sun-
day Telegraphin artikkelin otsikkona oli ”Suomen löysä hirttosilmukka”. Esiin 
nostettiin tuore yöpakkaskriisi, jonka nähtiin havainnollistavan länsimaisen 
demokratian haasteita Suomessa.952 

Kunniakomppanian tarkastettuaan Kekkonen suuntasi seurueensa kanssa 
junalle, joka vei heidät Victorian rautatieasemalle Lontoon keskustaan. Kuki-
tetulla laiturilla presidenttiparin otti vastaan pitkään päällystakkiin ja tum-
maan pukuun sonnustautunut pääministeri Harold Macmillan. Hän oli sil-
minnähden väsynyt. Macmillanin hallitus oli joutunut poliittisen myrskyn 
keskelle, kun SIS:n tiedustelu-upseeri George Blake oli paljastunut Neuvosto-
liiton kaksoisagentiksi.953 

Macmillan oli 67-vuotias pitkän linjan konservatiivipoliitikko, joka tunsi 
Suomen ja suomalaiset jo entuudestaan. Hänet oli lähetetty Suomeen talviso-
dan aikana vuonna 1940 hankkimaan tietoja maan tilanteesta. Siihen aikaan 
Macmillan oli jo vaikutusvaltainen parlamenttiedustaja ja entinen kaartinup-
seeri. Hänen arveltiin saavan Suomesta sellaisia tietoja, joita siviilimiehet eivät 
pystyisi hankkimaan. Luotettavan tiedon ja tilannekuvan saaminen oli sotati-
lanteessa äärimmäisen hankalaa. Brittihallitus ei voinut luottaa lainkaan esi-
merkiksi lehtitietoihin.954 Talvisodan aikana lehtien antama propagandistinen 
kuva johti tunnetusti myös suomalaisia harhaan, mikä teki välirauhasta alue-
menetyksineen erityisen katkeran.  

Talvisodan aikana Macmillan raportoi suoraan pääministeri Neville 
Chamberlainille ja ulkoministeri Edward Woodille. Hän vetosi heihin, jotta 
Britannia lähettäisi Suomeen pikaisesti sotavarusteita. Suomen-kysymys oli 

 
951 HS 19.4.1961. 
952 HS 8.5.1961. 
953 HS 9.5.1961. 
954 Nevakivi 2000, 223–224; Magill 52–54. 
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arkaluontoinen, koska Britannia oli ajautumassa Suomen takia sotaan Neu-
vostoliittoa vastaan. Se oli samaan aikaan jo valmiiksi sodassa toisen suurval-
lan eli Hitlerin Saksan kanssa. Suomessa Macmillan tutustui myös James H. 
Magilliin.955 

Macmillanin talvisodan aikana Lontooseen välittämät vaikutelmat olivat 
Suomen kannalta myönteisiä. Tutkija Jukka Nevakivi on arvioinut, että niillä 
olisi saattanut olla suurempaakin vaikutusta Britannian sotakabinetin Suo-
mea koskeviin avustuspäätöksiin, mutta ne ehtivät perille Lontooseen liian 
myöhään.956 

Pääministeri Macmillanin lisäksi Victorian asemalla Kekkosen seuruetta 
vastassa oli apulaisulkoministeri Edward Heath, josta tuli sittemmin myös 
Britannian pääministeri. Kekkonen keskusteli Macmillanin kanssa useita mi-
nuutteja ilman tulkkia, kunnes seurue lähti majapaikkaansa West Endiin Cla-
ridge’sin hotellille. 1800-luvun lopulla rakennettua viiden tähden hotellia on 

 
955 Nevakivi 2000, 223–226; Magill, 52–54; Kotakallio 2014a, 217–218; Betts, Lewis David (2018): 
“Harold Macmillan and appeasement: implications for the future study of Macmillan as a foreign 
policy actor”. Contemporary British History, 32:2, Routledge, 179–180.  
956 Nevakivi 2000, 223–224. 

Britannian pääministeri Harold Macmillan tervehtii Kekkosta Lontoossa 8. toukokuuta 1961. 
Vasemmalla Sylvi Kekkonen ja kuningattaren edustaja lordin Hastings. (Urho Kekkosen arkisto) 
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kutsuttu ”Buckinghamin palatsin lisärakennukseksi”, koska Britannian ku-
ninkaallisen perheen vieraat on usein majoitettu juuri sinne. Kekkoset saivat 
käyttöönsä ”kuninkaallisen huoneiston”.957 

Suomalainen lehdistö seurasi tarkasti Kekkosen vierailun jokaista kään-
nettä ja tapahtumaa. Yksityiskohtaista raportointia riitti sivukaupalla muun 
muassa isoissa päivälehdissä Uudessa Suomessa ja Helsingin Sanomissa.  

Saapumispäivänä presidentti vieraili suomalaisen metsäteollisuuden ra-
kennuttamassa Suomi-talossa. Siellä Kekkosta vastassa olivat vuorineuvos 
Juuso Walden ja Suomen matkailutiedonantotoimiston toimitusjohtaja Birger 
Ek. Jälkimmäinen oli Mannerheim-ristin ritari ja entinen Lontoon-sotilas-
asiamies. Hänen luonaan Kekkonen ja Bosley olivat viettäneet iltaa parlamen-
taarisen valtuuskunnan Lontoon-vierailulla vuonna 1948.958 

Tiistaina vuorossa oli Kekkosen ja Macmillanin keskustelu Admiralty 
Housessa. Paikka toimi pääministeri Macmillanin väliaikaisena virka-asun-
tona, sillä Downing Street 10 oli remontissa.959 Briteistä paikalla oli myös Ed-
ward Heath ja virkamieskuntaa, suomalaisista Ralf Törngren, Leo Tuominen, 
Max Jakobson ja Richard Tötterman. Kekkosen tulkkina toiminut Tötterman 
on kuvaillut minulle, että keskustelut käytiin ystävällisessä tunnelmassa. 
Macmillan oli tyypillinen englantilainen herrasmies, kohtelias, avoin ja ystä-
vällinen. Töttermanin mukaan Kekkonen ja Macmillan tulivat ensikohtaami-
sesta lähtien hyvin toimeen keskenään. Nuorelle ulkoministeriön virkamie-
helle tilanne oli toki jännittävä.960 

Macmillan ilmaisi olevansa kiinnostunut Kekkosen käsityksistä Neuvosto-
liiton politiikasta. Neuvostoliitto kun näyttäytyi lännen silmissä usein arvoi-
tuksellisena. Macmillan tiedusteli, pyrkikö neuvostojohto vilpittömästi rau-
hanomaiseen rinnakkaiseloon vai oliko tämä vain heidän keinonsa käännyt-
tää Suomi vähitellen kommunismiin. Neuvostoliitto oli ryhtynyt 1950-luvun 
puolivälissä käyttämään rauhanomaisen rinnakkaiselon käsitettä suhteestaan 
Suomeen.961 Macmillan kertoi Kekkoselle yrittäneensä selvittää edellisellä 
matkallaan Neuvostoliittoon Kremlin todellisia aikeita. Hän sanoi uskovansa, 

 
957 HS 9.5.1961; US 9.5.1961; Hotelli Claridge’sin historiasta ks. 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Claridge%27s>. 
958 HS 9.5.1961; Bosley (haastattelu). MTA. 
959 HS 9.5.1961; US 10.5.1961. 
960 Tötterman (haastattelu). 
961 Rauhanomaisen rinnakkaiselon opista ks. tarkemmin Kallenautio, 25–33. 
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että Suomen presidentti jos kuka olisi pätevä neuvomaan, miten suhteet Neu-
vostoliittoon voitaisiin järjestää.962 

Kekkonen ei ilmeisestikään ollut valmistautunut Macmillanin kysymyk-
seen. Hänen mukaansa Suomellekin oli arvoitus, miten Neuvostoliiton kanssa 
voitaisiin päästä sellaiseen yhteiseloon, joka vakaannuttaisi rauhanomaiset 
olot maailmassa. Kekkonen lupasi kuitenkin palata asiaan vielä myöhemmin. 
Sen sijaan hän käytti leijonanosan puolistoistatuntisesta keskustelusta kuva-
takseen Suomen kokemuksia ja sitä, miten maa oli onnistunut säilymään hä-
vitystä sodasta huolimatta itsenäisenä Neuvostoliiton kyljessä.963 

”Kun Suomi vuonna 1944 oli pakotettu tekemään 
välirauhansopimuksen Neuvostoliiton kanssa, oli meillä hyvin vähän 
sellaisia, joilla oli luottamusta mahdollisuuksiimme selviytyä 
joutumatta satelliitiksi – ja ulkomailla ei ollut ketään, joka olisi 
uskonut mahdollisuuksiimme.”964 
  – Urho Kekkonen 

 
Piikki lienee osunut isäntiin. Jälkikäteen tiedetään, että britit olivat pitäneet 
Suomea vielä vuonna 1948 menetettynä tapauksena ja rinnastaneet sen Neu-
vostoliiton satelliitteihin.965 

Kekkosen mukaan lähtökohtana oli ajatus siitä, että Neuvostoliitto voisi 
pitää edullisempana antaa suomalaisten elää omaa elämäänsä ja tehdä työtä 
sotakorvausten maksamiseksi kuin pitää rajallaan neljää miljoonaa vihamie-
listä ihmistä. Tältä pohjalta Suomi oli rakentanut idänsuhteitaan. Moskovalle 
näytti olevan tärkeintä, että Suomesta ei tulisi sillanpääasemaa sitä vastaan.966 

 
962 Jakobsonin muistiinpano keskustelusta, 10.5.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA; Jakobsonin 
muistion kohdalla täytyy huomioida, ettei hän ole kirjoittanut presidentin repliikkejä sanatarkasti 
vaan niin kuin oletti Kekkosen tarkoittaneen sanoa. Muistiota jaettiin myöhemmin ministereille, 
virkamiehille ja diplomaateille ohjeeksi siitä, miten Suomen politiikkaa tulisi lännessä käsitellä. 
Jakobson 2001, 286–287. Lukiessa brittien ja Jakobsonin versioita rinnakkain huomaa, että Kekkonen 
on joko sanonut osan asioista eri tavoilla kuin Jakobson on olettanut hänen tarkoittaneen tai ainakin 
britit ovat ymmärtäneet Kekkosen eri tavoin. Erot teksteissä eivät kuitenkaan ole kovin suuria. 
963 Jakobsonin muistiinpano keskustelusta, 10.5.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA; “Record of a 
conversation between the Prime Minister and the President of Finland at 4.45 p.m. on May 9, 1961”, 
17.5.1961. PREM 11/3306, TNA. 
964 Jakobsonin muistiinpano keskustelusta, 10.5.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA; Brittien versiossa 
Kekkosen kerrotaan sanoneen, että sodan jälkeen Suomessa oli vain muutamia, joilla oli kyky ohjata 
maa vaikeuksien läpi, eikä ulkomailla ollut ketään sellaisia. “Record of a conversation between the 
Prime Minister and the President of Finland at 4.45 p.m. on May 9, 1961”, 17.5.1961. PREM 
11/3306, TNA. 
965 J.I.C:n pöytäkirja 27.2.1948. CAB 159/3; Rentola 2016, 159–160. 
966 Jakobsonin muistiinpano keskustelusta, 10.5.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA; “Record of a 
conversation between the Prime Minister and the President of Finland at 4.45 p.m. on May 9, 1961”, 
17.5.1961. PREM 11/3306, TNA. 
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Kekkosen tavoitteena näyttää olleen Suomen ulkopoliittisten realiteettien sel-
vittäminen briteille.  

Kekkonen kertoi lyhyesti myös Neuvostoliiton kanssa kohdatuista vai-
keuksista, kuten tuoreessa muistissa olleista yöpakkasista. Niistä hän vieritti 
syytä sosiaalidemokraateille. Hän kertoi kysyneensä Hruštšovilta Leningra-
dissa vuonna 1959 syytä itänaapurin kielteiseen asenteeseen. Kekkosen mu-
kaan Hruštšov oli todennut, että kun Neuvostoliitolla on niin pitkä yhteinen 
raja Suomen kanssa, se ei voi suhtautua välinpitämättömästi sellaiseen Suo-
men hallitukseen, jota sillä on aihetta epäillä epäystävällisistä aikeista.967  

Macmillan ihmetteli, mitä aihetta neuvostohallituksella oli tällaiseen epä-
luuloon. Kekkonen kertoi esittäneensä saman kysymyksen Hruštšoville saa-
matta siihen kunnollista vastausta. Hänen mukaansa oli kuitenkin selvää, että 
sosiaalidemokraattisen puolueen johtajat olivat itse puheillaan herättäneet 
epäluuloja Neuvostoliitossa. Myöhemmin Kekkonen vielä palasi asiaan ja täs-
mensi, että myös Hruštšov oli ottanut nämä puheet esille.968 

Kekkonen tyrmäsi ”ulkomaisissa lehdissä” esitetyt väitteet, joiden mukaan 
Suomi olisi joutunut nöyryyttävällä tavalla pyytämään Neuvostoliitolta lupaa 
liittymiselle Eftaan. Kekkonen sanoi, että hän ei ainakaan ollut mitään lupaa 
kysynyt.969 

Kekkonen korosti Macmillanille, etteivät suomalaiset yleensäkään kysy-
neet lupaa Neuvostoliitolta mihinkään. Presidentti nosti esille Suomen liitty-
misen Pohjoismaiden neuvostoon vuonna 1955, mitä vastusti jyrkästi niin 
kommunistien lehdistö Suomessa kuin Neuvostoliitonkin lehdistö. Siitä huo-
limatta suomalaiset itse ilmoittivat Moskovassa Bulganinille ja Hruštšoville 
Suomen liittyvän ja kysyivät, oliko neuvostojohdolla mitään huomautta-
mista.970 Sitä Kekkonen ei tosin kertonut, että liittymiskysymystä oli valmis-
teltu jo etukäteen KGB-kanavan kautta. Mainitsematta jäi sekin, että hän oli 
itse tehnyt aloitteen kertomatta siitä ennakkoon edes presidentti Paasiki-
velle.971 

Kekkonen korosti, että yksi asia oli Neuvostoliitolle ylitse muiden. Sen luo-
teisrajan tuli olla turvattu. Moskovassa Suomea pidettiin tarkoin silmällä, oli-
han sen kanssa sodittu jo kahdesti. Jos Neuvostoliitossa heräisi pelko siitä, että 
Suomea voitaisiin käyttää astinlautana hyökkäykseen sitä vastaan, silloin voi-
taisiin Kekkosen mukaan ”turvata vain jumalaan”.972 

 
967 Sama. 
968 Sama. 
969 Sama. 
970 Sama. 
971 Polvinen 2003, 234–243; Rentola 1997, 380. 
972 Jakobsonin muistiinpano keskustelusta, 10.5.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA; “Record of a 
conversation between the Prime Minister and the President of Finland at 4.45 p.m. on May 9, 1961”, 
17.5.1961. PREM 11/3306, TNA. 
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Keskustelussa käsiteltiin myös lännen ja Neuvostoliiton sotilaallista voi-
maa. Kekkonen kertoi Hruštšovin sanoneen, että Neuvostoliitolla oli suuria 
taloudellisia tavoitteita eikä se halunnut sotaa. Vieraillessaan Helsingissä 
syyskuussa 1960 Hruštšov oli ollut erittäin luottavainen Neuvostoliiton soti-
laallisen voiman suhteen.973  

Macmillan totesi tähän, että toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina län-
sivallat olivat sotilaallisesti ylivoimaisia mutta sittemmin tilanne oli muuttu-
nut ja pelon tasapaino syntynyt. Hänen mukaansa länsi ei tulisi missään ni-
messä aloittamaan sotaa, eikä hän nähnyt Neuvostoliitonkaan saavuttavan 
sillä mitään. Macmillan näki aseistariisunnassa hyötyjä mutta ei uskonut sen 
lopettavan idän ja lännen välistä konfliktia. Se ainoastaan siirtäisi kilpailun 
talouden ja politiikan pariin. Lännelle se olisi tervetullutta, sillä Yhdysvaltain 
ja Euroopan voima ja resurssit kasvoivat hänen mukaansa joka päivä.974 

Admiralty Housessa käyty keskustelu osoittaa, että pääministeri Macmil-
lan oli mukana käännyttämässä Kekkosta länteen. Macmillan korosti Kekko-
selle lännen kasvavaa voimaa. Hänen mukaansa Länsi-Eurooppa, jota vielä 
kymmenen vuotta aiemmin väheksyttiin, oli osoittautunut ”tavattoman elin-
voimaiseksi tekijäksi”. Britanniakin oli vaikeuksista huolimatta jälleen voi-
mistunut. Macmillan totesi olevansa vakuuttunut siitä, että lännellä oli kaikki 
voitettavanaan eikä mitään menetettävää aatteellisessa ja taloudellisessa kil-
pailussa kommunismin kanssa. Kekkonen vastasi kaikkien tietävän, että länsi 
oli vielä huomattavasti voimakkaampi. Hän sanoi pitävänsä ainoana järke-
vänä tienä kilpailun siirtämistä talouden alalle.975  

Saman päivän iltana presidenttipari pääsi seuraamaan balettia Covent 
Gardenin kuninkaallisessa oopperassa. Isäntänä toimi Edward Heath. Kekko-
nen tapasi baletissa myös vanhan ystävänsä James H. Magillin, joka oli vai-
monsa kanssa kutsuvieraiden joukossa. ”Katos, Jannekin täällä. Minä luulin, 
että olit mennyt Crabbin kanssa!” Kekkonen huudahti Magillin muistelmien 
mukaan.976  

 
973 Sama. 
974 Sama. 
975 Sama. 
976 Magill, 197–198. 
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Komentajakapteeni Lionel Crabb oli Britannian kuninkaallisen laivaston 
sukeltaja. Hän katosi vuonna 1956 ollessaan SIS:n toimeksiannosta vakoile-
massa Portsmouthin satamassa vieraillutta neuvostoliittolaista risteilijää. Ni-
kita Hruštšov ja Nikolai Bulganin olivat samaan aikaan vierailulla Britanni-
assa. Crabbin ruumista ei koskaan löydetty. Tapahtuneesta on esitetty monen-
laisia selityksiä loikkauksesta salamurhaan ja kaappaukseen.977 

Keskiviikkona Kekkonen kävi tutustumassa paikalliseen maatilaan Hert-
fordshiren kreivikunnassa. Päivällä vuorossa oli vierailun kohokohta, kun ku-
ningatar Elisabet ja prinssi Philip tarjosivat presidenttiparille lounaan 
Buckinghamin palatsissa.978 Illalla järjestettiin juhlapäivälliset Guildhallin eli 
kaupungintalon vanhassa, 1400-luvulta peräisin olevassa suuressa juhlasa-
lissa. Kekkonen piti englanniksi puheen, jota oli harjoitellut etukäteen John 
Haycraftin kanssa.979 

Torstaina presidentti vieraili Oxfordin yliopistolla ja sen lähellä sijain-
neessa Morris Motorsin autotehtaassa. Kekkonen intoutui keskustelemaan 

 
977 HS 11.5.1961; “Secret spy diver report revealed”, BBC 12.6.2006. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/hampshire/5068860.stm> (Viitattu 8.1.2020).  
978 US 11.5.1961. 
979 US 11.5.1961; Haycraft 1998, 191. 

Lontoon pormestari Bernard Waley-Cohen ja lady Joice Waley-Cohen presidenttiparin kanssa 
päivällisillä Guildhallissa Lontoossa toukokuussa 1961. (Urho Kekkosen arkisto) 
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nuoren paikallisen mekaanikon kanssa mutta ilmeisesti arkaili kielitaitoaan. 
Suomea puhunut autotehtaan myyntipäällikkö joutui toimimaan tulkkina. 
Tehtaalla presidentille lahjoitettiin Mini Minor -henkilöauto. Se oli tarkoitettu 
Sylvi Kekkoselle kauppakassiksi.980 Päivä huipentui Anglo-Finnish Societyn 
tarjoamaan päivälliseen 1700-luvulta peräisin olevassa kiltatalossa. Myös 
siellä Kekkonen piti puheen englanniksi.981 

Perjantaina iltapäivällä presidentti Kekkonen ja pääministeri Macmillan 
keskustelivat uudemman kerran Admiralty Housessa. Suomalaiset olivat eh-
tineet valmistella muistion Neuvostoliiton politiikan vaikuttimista ja pyrki-
myksistä, jonka pohjalta Kekkonen pääsi vastaamaan Macmillanin edellisellä 
kerralla esittämään kysymykseen.982 

Kekkosen mukaan Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa oli aina ollut kes-
keisellä sijalla kysymys Neuvostoliiton turvallisuudesta. Suomalaiset eivät 
sitä Kekkosen mukaan 1930-luvulla ymmärtäneet, mutta sotien jälkeen se oli 
tullut selväksi. Kokemusten mukaan Neuvostoliiton turvallisuusintressit kul-
kivat yleensä kaiken muun edellä. Siinä suhteessa oli havaittu selvä historial-
linen jatkuvuus – ainakin Suomen kohdalla. Se mitä neuvostoliittolaiset piti-
vät legitiiminä turvallisuusintressinään, saattoi Kekkosen mukaan näyttää 
länsimaiden silmissä liioitellulta hätävarjelulta – jopa valloituspyrkimyk-
seltä.983 

”Suomen ulkopolitiikan ydinajatus onkin, että se ei saa joutua 
ristiriitaan Neuvostoliiton turvallisuusintressien kanssa – tietysti 
säilyttäen samalla itsenäisyytemme ja vapautemme. Tällöin on nämä 
intressit nykyoloissa käsitettävä myös poliittisiksi, eikä ahtaasti 
sotilaallisiksi.”984 
  – Urho Kekkonen 

 
Kekkonen pyrki osoittamaan Macmillanille, ettei Suomi ollut Neuvostoliiton 
talutushihnassa. Hän korosti Suomen saavutuksia, kuten Saimaan kanavan 
alueiden vuokraamista Suomelle. Sitä oli pidettävä merkittävänä, sillä 
Hruštšov oli useita kertoja korostanut, että toisen maailmansodan tuloksena 
syntyneitä rajoja ei voisi muuttaa muuten kuin uudella sodalla.985 

 
980 HS 13.5.1961. 
981 US 13.5.1961. 
982 Jakobsonin muistiinpano keskustelusta, 16.5.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA; ”Record of a 
conversation between the prime minister and the president of Finland”, 17.5.1961. PREM 11/3306, 
TNA. 
983 Sama. 
984 Jakobsonin muistiinpano keskustelusta, 16.5.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA. 
985 Sama; ”Record of a conversation between the prime minister and the president of Finland”, 
17.5.1961. PREM 11/3306, TNA. 
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Kekkonen toivoi, että taloudellinen kilpailu nousisi päärooliin idän ja län-
nen blokkien välillä. Hänen mukaansa Neuvostoliitto oli jo vähentänyt soti-
lasmenojaan huomattavasti. Se oli mahdollista, koska Moskovassa tiedettiin, 
ettei länsi hyökkäisi sen kimppuun. Näin Neuvostoliitto oli voinut antautua 
taloudelliseen kilpailuun keskitetyin voimin. Kekkosen mielestä lännen tulisi 
tehdä samoin, sillä kommunismia ei voisi vastustaa sotavoimin.  

Valtaosa tunnin keskustelusta näyttää olleen tälläkin kertaa Kekkosen yk-
sinpuhelua. Macmillania kiinnosti, mihin Neuvostoliitto pyrki Berliinin kysy-
myksessä. Kekkonen vastasi, ettei Hruštšov ollut yksityiskeskusteluissa sano-
nut mitään sellaista, mitä ei olisi julkisuudessa lausunut.986 

Kekkonen otti esille myös Pariisin rauhansopimuksen sotilaallisten artik-
lojen tulkinnan armeijan vahvuusrajoista ja ohjusten hankinnasta. Kysymyk-
set näyttävät tulleen yllätyksenä briteille. Rauhansopimuksen tulkinnasta ja 
erityisesti ohjushankinnoista kuoriutui sittemmin melkoinen sekasotku, johon 
ei ole tässä syytä mennä tarkemmin.987 

Keskustelun lopuksi Kekkonen ja Macmillan hyväksyivät julkilausuman, 
jossa Macmillan ilmaisi Hänen Majesteettinsa hallituksen ymmärtämyksen 
Suomen puolueettomuuspolitiikkaa kohtaan.988 

Perjantai-iltana hotelli Claridge’sin päivällisillä Macmillan oli peräti kah-
desti maininnut Kekkoselle olevansa iloinen siitä, että tämä tekee syksyllä 
matkan Yhdysvaltoihin. Pääministerin mielestä Kekkosen oli hyvä nähdä, 
kuinka voimakas Yhdysvallat on sekä sotilaallisesti että taloudellisesti. Mac-
millanin sanomiset jäivät vaivaamaan Kekkosta. Presidentti arveli, että Mac-
millan luuli hänen aliarvioivan lännen voiman, koska hän oli Suomessa lä-
heltä seurannut Neuvostoliiton talousmahdin kasvamista.989 

Lauantaina junassa paluumatkalla Victoria-asemalta Gatwickin lentoken-
tälle Kekkonen keskusteli vielä apulaisulkoministeri Lordi Lansdownen ja 
suurlähettiläs Con O’Neillin kanssa. Hän halusi oikaista brittien saaman vää-
rän käsityksen hänen ajattelustaan.990 

 
986 Jakobsonin muistiinpano keskustelusta, 16.5.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA. 
987 Rauhansopimuksen tulkinnasta ja ohjuskysymyksestä on kirjoitettu jo kattavasti aiemmin.  Esim. 
Pertti Salminen on käynyt sen perusteellisesti läpi. Ks. myös Suomi 1992, 384–385; Visuri 1994, 
157–159, 209; Visuri 2010, 45–46. 
988 Sähkejäljennös 12.5.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA; Jakobsonin muistiinpano keskustelusta, 
16.5.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA. 
989 ”Tasavallan presidentin keskustelu junassa matkalla Victoria-asemalta Gatwickiin 13.5.1961”, Leo 
Tuominen, päiväämätön. Kekkosen vsk. vierailut, UKA. 
990 Sama. 



 

241 

”Tiedän, ja sen tietävät kaikki, että USA:n taloudelliset voimavarat 
ovat nykyään noin kaksinkertaiset Neuvostoliiton vastaaviin 
verrattuna. Sotilaallisia voimavaroja en tunne, mutta yleinen käsitys 
on lännessä, että Neuvostoliitto on varsin selvästi alakynnessä, mikä 
voi olla totta. Mistään aliarvioinnista minun puoleltani ei siis ole 
kysymys.”991 
  – Urho Kekkonen 

 
Presidentti selosti, että hän on vain yrittänyt tuoda esille sen, että Neuvosto-
liitto on kehittymässä suurin askelin, kun se on voinut siirtää osan suuresta 
sotilasbudjetistaan talouden kehittämiseen. Tarkoitus ei ollut kuvata Macmil-
lanille silloisia voimasuhteita vaan pikemminkin kehityksen suuntaa, mutta 
Kekkonen ymmärsi brittipääministerin käsittäneen hänet eri tavalla. Kekko-
sen mukaan voimasuhteiden ero lännen ja idän välillä oli niin suuri, että hän 
piti asiaa itsestään selvänä eikä voinut kuvitellakaan, että hänet ymmärrettäi-
siin väärin.992 

O’Neill myönsi, että Macmillan oli voinut ymmärtää Kekkosen puheet 
väärin. O’Neill korosti, että lännen voimat olivat todella suuremmat kuin 
idällä. Lisäksi länsimaat olivat onnistuneet satelliittien avulla ”paljastamaan 
kaikki Neuvostoliiton rakettiammusasemat”. Kekkonen lisäsi, että vaikka 
Neuvostoliiton asevoimat ja ydinaseet olivat heikommat kuin Yhdysvaltain, 
riittäisivät ne täydellisen tuhon aiheuttamiseen.993 
 
Vierailun jälkeen Foreign Officessa arvioitiin, että monessa idän ja lännen vä-
lisessä kiistakysymyksessä Kekkosen näkemykset kallistuivat selvästi Neu-
vostoliiton puolelle. Kekkonen oli korostanut Suomen tarvetta mukautua 
suurvaltanaapurinsa tarpeisiin eikä juurikaan osoittanut sellaista vahvaa 
päättäväisyyttä itsenäisyyden puolustamiseen, jota britit olivat pitäneet ”suo-
malaisena ominaisuutena”. Kekkosen johdolla Suomen hallitus antaisi en-
nemmin periksi Neuvostoliitolle kuin uhmaisi sen painostusta.994 

Toisaalta virkamiehet olivat tyytyväisiä Kekkosen ja Macmillanin keskus-
teluihin. Britit arvioivat, että Kekkonen saattoi tiedostaa Neuvostoliiton vaa-
rallisuuden paremmin kuin he olivat olettaneet. Hän tuskin antaisi maansa 
ajautua Neuvostoliiton satelliitiksi. Painoarvoa annettiin myös lausunnolle, 

 
991 Sama. 
992 Sama. 
993 Sama. 
994 Kirje Foreign Officesta Helsinkiin O’Neillille 21.7.1961. FO 371/159308, TNA; R.H. Mason 
Helsinkiin O’Neillille 27.9.1961. FO 371/159308, TNA 
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jonka mukaan länsi oli taloudellisesti vahvempi. Siitä huolimatta Foreign Of-
ficessa harmiteltiin, ettei Kekkonen ollut koko vierailun aikana antanut mi-
tään viitteitä siitä, että olisi pohjimmiltaan lännen puolella.995 

Vaikka brittivirkamiehet olivat vierailun valmisteluissa varautuneet sii-
hen, että Kekkoselle kerrotut tiedot voisivat päätyä neuvostoliittolaisten kor-
viin, eivät he asiakirjojen perusteella osanneet katsoa asiaa toisesta näkökul-
masta. Tuskin Kekkonen luotti britteihin sen enempää kuin britit häneen. Pre-
sidentti otti kaikissa puheissaan epäilemättä huomioon sen, että niiden sisältö 
saattaisi päätyä Moskovan tietoon. Suomen geopoliittisen aseman huomioi-
den ei kannattanut ilmoittautua liian innokkaasti lännen leiriin.  

Suurlähettiläs Leo Tuominen arvioi tuoreeltaan vierailun erittäin hyvin on-
nistuneeksi ja oli vakuuttunut, että siitä olisi suurta hyötyä maiden välisille 
suhteille. Kekkosen itsensä kannalta tärkein saavutus oli vierailun julkilau-
suma, jossa Britannian hallitus ilmaisi ymmärtämyksensä Suomen puolueet-
tomuuspolitiikkaa kohtaan.996 

5.4 RAPAKON TAAKSE 

Lokakuun 10. päivänä 1961 historian siivet havisivat jälleen, kun presidentti 
Urho Kekkosen lentokone laskeutui Ottawaan Kanadaan. Kyseessä oli ensim-
mäinen kerta, kun Suomen valtionpäämies vieraili Pohjois-Amerikassa.997 Vie-
railumatka kesti kolme viikkoa, joista ensimmäinen kului Kanadassa ja kaksi 
seuraavaa Yhdysvalloissa.  

Kanadan-matkaan sisältyi hienoja päivällisiä, tutustuminen parlamenttiin 
ja vierailu paikallisessa suomalaisessa siirtokunnassa. Kekkosten matkareitti 
kulki Ottawasta Torontoon ja sieltä Niagaran putouksille, jossa tutustuttiin 
samana vuonna käynnistyneeseen Ontarion valtavaan vesivoimalaitokseen. 
Kyseessä oli siihen saakka suurin vesivoimala länsimaissa.998  

Niagaran putouksilta matka jatkui Washingtoniin, jossa ensimmäisenä oh-
jelmanumerona oli presidentti John F. Kennedyn ja rouva Kennedyn tarjoama 

 
995 Kirje Foreign Officesta Helsinkiin O’Neillille 21.7.1961. FO 371/159308, TNA; R.H. Mason 
Helsinkiin O’Neillille 27.9.1961. FO 371/159308, TNA; N.J. Barringtonin muistiinpano 12.6.1961. 
FO 371/159309, TNA. 
996 Tötterman (haastattelu); Lontoon suurlähetystön lehdistökatsaus 17.5.1961 ja Leo Tuomisen kirje 
Kekkoselle 17.5.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA; Suomi 1992, 383; Max Jakobsonin 
neuvottelema muotoilu kommunikeassa kelpasi sellaisenaan briteille. Sen sijaan täsmällinen sanonta 
Suomen puolueettomuuden tunnustamisesta olisi Jakobsonin mukaan kohdannut 
kansainvälisoikeudellisia vastaväitteitä briteiltä. Jakobson 1981, 205, 210. 
997 US 11.10.1961. 
998 Matkaohjelmat Kanadassa 1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA; Tekniikka&Talous 4.11.2004: 
Niagaran vesivoimala uudistuu. <https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/niagaran-vesivoimala-
uudistuu/3546a7c0-e984-394d-abc5-288c205ab7e5> (Viitattu 14.12.2020). 
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lounas Valkoisessa talossa. Lounaan jälkeen oli varattu hetki Kekkosen ja Ken-
nedyn keskusteluille.999 

 
Kekkosen keväisen Lontoon-vierailun jälkeen oli maailmassa ehtinyt tapahtua 
paljon. Kennedy ja Hruštšov olivat tavanneet kesäkuun alussa 1961 Wienissä 
ja keskustelleet kahden päivän ajan Berliinin kysymyksestä, Laosin kriisistä ja 
aseistariisunnasta. Hruštšov uudisti vanhan tarjouksensa rauhansopimuk-
sesta molempien Saksojen kanssa ja Länsi-Berliinin muuttamisesta vapaakau-
pungiksi. Hruštšov antoi lännelle jälleen kuusi kuukautta aikaa vastata, mutta 
tähänkään länsi ei suostunut. Ainoastaan Laosin suhteen tapahtui Wienissä 
edistystä. 

Kesällä Hruštšov ilmoitti Neuvostoliiton kasvattavan rutkasti puolustus-
menojaan. Länsi-Berliinin ongelman Neuvostoliitto ratkaisi tavalla, josta tuli 
sittemmin koko kylmän sodan symboli. Elokuun 13. päivän vastaisena yönä 
DDR sulki Berliinin sisäisen vyöhykerajan piikkilankaesteillä, joiden tilalle 
alettiin rakentaa muuria. Virallisesti sen kerrottiin olevan ”antifasistinen suo-
javalli”. Todellisuudessa kyse oli viimeisestä keinosta estää DDR:n talouden 
romahtaminen. Länsivallat puolestaan vahvistivat varuskuntiaan Berliinissä. 
Syyskuun taitteessa Neuvostoliitto aloitti uudelleen ydinasekokeet. Kansain-
välinen tilanne alkoi kiristyä äärimmilleen.1000 

Syyskuun loppupuolella Suomessa vieraili Neuvostoliiton korkeimman 
neuvoston puhemiehistön puheenjohtaja Leonid Brežnev, josta oli muutaman 
vuoden kuluttua tuleva Hruštšovin seuraaja. Sitä ei tosin vielä tiedetty. Kah-
deksan päivän vierailullaan Brežnev selosti suomalaisille neuvostohallituksen 
politiikkaa, jonka tavoitteena oli saada Saksaa koskeva rauhansopimus sekä 
kansainvälinen tunnustus Itä-Saksalle. Kekkonen kertoi Brežneville, että kan-
natti henkilökohtaisesti täysin Neuvostoliiton hallituksen politiikkaa Saksojen 
suhteen mutta ei voisi ilmaista sitä julkisesti.1001 

Brežnevin Suomen-vierailu huomioitiin Yhdysvalloissa. CIA:n tiedustelu-
katsauksessa arvioitiin, että vierailulla haluttiin vaikuttaa tuleviin presiden-
tinvaaleihin vahvistamalla Kekkosen asemaa. CIA:n mukaan tässä myös on-
nistuttiin. Kekkosen tulevan Yhdysvaltain-vierailun tavoitteena taas oli tasa-
painottaa Neuvostoliiton suitsutusta presidentille.1002 

Ulkoministeri Dean Rusk oli ehdottanut Kekkosen kutsumista Yhdysval-
toihin, jotta Kekkonen voitaisiin vakuuttaa suurvallan voimasta ja Suomea 
rohkaista lujempaan asenteeseen. Kennedyn piti tehdä Kekkoseen pysyvä vai-
kutus ja tukea tämän uskoa avoimeen yhteiskuntaan. Ennen vierailua Rusk 

 
999 Matkaohjelmat Kanadassa ja Yhdysvalloissa 1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA. 
1000 Jakobson 1981, 212–220; Hentilä 2003, 48–49; Visuri, Pekka (2010): Idän ja lännen välissä. 
Puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella. Fenix-kustannus, Espoo, 69. 
1001 Apunen 2005, 89–91. 
1002 Central Intelligence Bulletin 12.10.1961. CIA’s FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
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laati muistion, jossa käytiin tiiviisti läpi Suomen asenteen heikkeneminen 
vuodesta 1958 lähtien. Myös historiantutkija Arthur Schlesinger pantiin val-
mistelemaan Kennedyä keskusteluihin.1003  

Kekkosta kuvailtiin puheliaaksi ja melko turhamaiseksi mutta nokkelaksi 
poliitikoksi. Amerikkalaiset katsoivat Suomen presidentin pitävän kommu-
nismia tulevaisuuden aaltona. Vierailun toivottiin vakuuttavan Kekkosen 
siitä, että hän oli väärässä ja että Yhdysvallat ei sallisi kommunismin maail-
manvaltaa. Samalla tuli osoittaa liian läheisten neuvostosuhteiden vaarat.1004 

Myös CIA:ssa laadittiin Kekkosesta taustamuistio. Presidentin kerrottiin 
uskovan, että maailman voimatasapaino oli parin edellisen vuoden aikana 
kääntynyt länsivalloilta kiinalais-neuvostoliittolaiselle blokille. Kekkosen 
ajattelun taustalta mainittiin Suomen yksinäinen kamppailu Neuvostoliittoa 
vastaan talvisodassa sekä se, ettei länsi auttanut Unkaria vuonna 1956.1005 

Tiedustelulaitoksen päämajassa Langleyssa oltiin kuitenkin skeptisiä sen 
suhteen, kuinka paljon Kekkosen näkemyksiin voitaisiin vaikuttaa Kanadan- 
ja Yhdysvaltain-vierailuilla. Tähän liittyen muistio on tosin edelleen osittain 
salattu. Amerikkalaiset saattoivat viitata siihen, että Kekkoseen oli jo yritetty 
vaikuttaa monin tavoin mutta laihoin tuloksin. Suomalaisten todettiin kuiten-
kin yleisesti kokevan, että heidän kansallisen historiansa takia heillä ei ollut 
paljoakaan opittavaa länneltä siitä, miten Neuvostoliiton kanssa toimittai-
siin.1006 

Kekkosen Yhdysvaltain-vierailun aikana elettiin Berliinin kriisin kireintä 
vaihetta. Valtaosa presidenttien keskustelusta käsittelikin Saksaa ja Berliiniä. 
Kennedy korosti Kekkoselle, että Berliinin kysymyksen ratkaisusta riippui 
viime kädessä koko lännen asema Euroopassa. Kekkonen puolestaan selosti 
pitkällisesti Neuvostoliiton näkemyksiä Berliinistä. Hän kertoi ymmärtä-
neensä, että Moskova pelkäsi vakavasti Länsi-Saksan sotilaallista varustautu-
mista ja piti sitä uhkana koko maailmanrauhalle. Väärinkäsitysten välttä-
miseksi Kekkonen totesi Kennedylle joutuneensa epäkiitolliseen asemaan, 
sillä neuvostojohtajien näkemykset eivät suinkaan edustaneet hänen omia nä-
kemyksiään. Kekkonen kertoi selostaneensa niitä vain siksi, että ne ilmeisesti 
kiinnostivat amerikkalaisia.1007  

 
1003 Rislakki 2010, 147–148. 
1004 Sama, 147–148. 
1005 Current Intelligence Weekly Summary, 5.10.1961. CIA’s FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
1006 Sama. 
1007 ”Memorandum of Conversation” 16.10.1961. Foreign Relations of the United States, 1961–1963, 
Volume XVI, Eastern Europe; Cyprus; Greece; Turkey. Toim. Miller, James E. United States 
Government Printing Office, Washington, 1994, vol. XVI, dokumentti 189; ”Muistiinpano Tasavallan 
Presidentin keskustelu Kennedyn kanssa Valkoisessa talossa 16.10.1961.” Kekkosen vsk. vierailut, 
UKA. 
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Välillä käsiteltiin myös Suomen tilannetta, mutta Kennedy johdatteli kes-
kustelua takaisin Neuvostoliittoon ja sen tulevaisuuteen. Kekkonen esitti Ken-
nedylle näkemyksensä, jonka mukaan kapitalistinen ja sosialistinen järjes-
telmä tulisivat vuosikymmenten saatossa lähestymään toisiaan. Hän lisäsi, 
että Neuvostoliiton toiminta Afrikassa oli lisännyt sen poliittista voimaa. Ken-
nedy puolestaan ilmaisi suoraan, ettei uskonut Neuvostoliiton ylittävän Yh-
dysvaltain tuotantomääriä vuoteen 1970 mennessä, kuten Hruštšov oli ennus-
tanut. Hän sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että Yhdysvallat tulisi pysymään 
edellä ainakin vuosituhannen loppuun saakka.1008 

Kennedy otti esille myös vuoden 1958 yöpakkaskriisin. Hän halusi tietää, 
miten Neuvostoliitto oli painostanut Suomea ja mikä oli painostuksen syynä. 
Aluksi Kekkonen vastasi vain jälkimmäiseen ja selosti, mitä Hruštšov oli hä-
nelle Leningradissa vuonna 1959 sanonut. Neuvostojohtajan mukaan syynä 
oli epäluottamus osaan silloisesta hallituksesta. Kennedy joutui kysymään 

 
1008 ”Muistiinpano Tasavallan Presidentin keskustelu Kennedyn kanssa Valkoisessa talossa 
16.10.1961.” Kekkosen vsk. vierailut, UKA; ”Memorandum of Conversation” 16.10.1961. FRUS 
1961–1963 vol. XVI, dokumentti 189; Hentilä 2003, 56. 

Urho ja Sylvi Kekkonen sekä Jacqueline ja John F. Kennedy Valkoisessa talossa 1961.  
(John. F. Kennedy Presidential Library) 
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vielä uudelleen, millaisia ”menetelmiä Neuvostoliitto oli käyttänyt osoittaak-
seen tyytymättömyytensä Suomea kohtaan”. Kekkonen vastasi Moskovan ve-
täneen suurlähettiläänsä pois Suomesta ja aiheuttaneen ongelmia kauppa-
vaihdossa. Vaikka Suomi olisi selvinnyt näiden kanssa joitain kuukausia, olisi 
se Kekkosen mukaan ainoastaan vaikeuttanut maan taloustilannetta, sillä on-
gelmien taustalla olleet sisäpoliittiset syyt eivät olisi poistuneet minnekään.1009 

Kennedyn kysymyksen taustalla saattoivat olla läntiset epäilykset yöpak-
kasten todellisista syistä. Britannian Helsingin-lähetystössä oli ihmetelty, 
mikä olisi oikeuttanut Neuvostoliiton kovan painostuksen hallituksen vaihta-
miseksi. Sekin oli jäänyt hämärän peittoon, miten painostus oli hoidettu. Suur-
lähettiläs Busk epäili, että neuvostoliittolaisilla oli yksityinen pääsy Kekkosen 
luo.1010 

Amerikkalaisille Kekkonen oli selvästi mielenkiintoinen vieras, sillä kes-
kustelua jatkettiin vielä seuraavana päivänä. Ensin Kekkonen keskusteli ulko-
ministeri Ruskin kanssa ja sen jälkeen vielä uudelleen Kennedyn kanssa – tä-
män nimenomaisesta pyynnöstä. Siinä missä edellisenä päivänä Kekkosen ja 
Kennedyn keskustelussa paikalla olivat molempien maiden ulkoministerit, 
suurlähettiläät ja muita virkamiehiä, toisella kerralla mukaan otettiin vain 
Max Jakobson tulkiksi. Lähes puolitoistatuntinen keskustelu käsitteli pääasi-
assa kansainvälisiä asioita, varsinkin Berliiniä ja Saksaa.1011 

Washingtonista Kekkosen seurue jatkoi matkaa New Yorkiin, jossa presi-
dentti piti puheen YK:n yleiskokouksessa ja kävi tapaamassa Yhdysvaltain en-
tistä presidenttiä Herbert Hooveria sekä New Yorkin pormestaria.1012 
 
Yhdysvaltain-vierailun toteutumiseen vaikutti Kekkosen Kanadalta saama 
valtiovierailukutsu. Se ikään kuin pakotti myös Yhdysvallat kutsumaan Kek-
kosen. Suomi sopi toki hyvin presidentti Kennedyn politiikkaan, sillä hän ha-
lusi Yhdysvaltain suuntautuvan myönteisesti puolueettomiin ja sitoutumat-
tomiin maihin. Vaikutusta saattoi olla myös presidentin omalla mielipiteellä. 
Hän vaikutti vilpittömän kiinnostuneelta Suomen tilanteesta ja kertoi toimi-
neensa talvisodan aikana Harvardin opiskelijoiden Suomen-avun komitean 
puheenjohtajana. 1013 

Vierailun taustalla oli tarve pyrkiä vaikuttamaan Kekkosen näkemyksiin 
itä- ja länsiblokkien välisistä voimasuhteista. Jälkikäteen on kuitenkin vaikea 
arvioida, miten tässä onnistuttiin.  

 
1009 ”Memorandum of Conversation” 16.10.1961. FRUS 1961–1963 vol. XVI, dokumentti 189. 
1010 Busk Selwyn Lloydille 14.1.1959. “Finland: Annual review for 1958”. FO 473/13, TNA; Buskin 
raportti Selwyn Lloydille 14.1.1959. ”Comment on the new Finnish Government”. FO 473/15, TNA. 
1011 ”Muistiinpano Tasavallan Presidentin keskustelu presidentti Kennedyn kanssa Valkoisessa talossa 
17.10.1961”. Kekkosen vsk. vierailut, UKA. 
1012 Matkaohjelmat Yhdysvalloissa 1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA. 
1013 Jakobson 1981, 227–228; Suomi 1992, 447–448. 
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Vierailun merkittävin anti oli sama kuin Lontoossa eli se, että vierailu yli-
päätään tapahtui. Kennedyn ja Kekkosen keskustelujen päätteeksi julkaistiin 
tiedonanto, jossa Yhdysvaltain ilmoitettiin ymmärtävän Suomen noudatta-
man puolueettomuuspolitiikan perusteet. Lisäksi Yhdysvaltain kerrottiin tu-
levan tarkoin kunnioittamaan Suomen omaksumaa linjaa. Näin Kekkonen oli 
saanut virallisen tunnustuksen puolueettomuuspolitiikalleen molemmilta 
johtavilta länsivalloilta. Maailmalla Suomea oli usein pidetty melkein Neu-
vostoliiton satelliittina. Nyt siihen olisi tulossa muutos. Vierailun poliittista 
antia voidaankin pitää menestyksenä Suomelle ja Kekkoselle.1014 

Kekkosen vierailuja Lontooseen ja Washingtoniin sekä myöhemmin Parii-
siin on kutsuttu jälkeenpäin puolueettomuusmatkailuksi. Jorma Kallenautio 
on tosin huomauttanut, että amerikkalaiset olivat jo lokakuussa 1960 ilmais-
seet ymmärryksensä Suomen puolueettomuuspolitiikalle, joten suomalaiset 
kenties osasivat odottaa tunnustuksen saamista myös korkeimmalta ta-
holta.1015 

Tutkija Jukka Nevakivi on arvioinut amerikkalaisten lähteiden perusteella, 
että Kekkosen esiintyminen Yhdysvalloissa sai Kennedyn ja hänen virkamie-
hensä unohtamaan aiemmat ennakkoluulonsa. Kekkonen onnistui vakuutta-
maan amerikkalaiset siitä, että hän kykeni itse hoitamaan suhteet Neuvosto-
liittoon eikä ulkopuolisten tarvitsisi puuttua asiaan. Tämä sopi hyvin Yhdys-
valtain perinteiseen Suomen-politiikkaan, jossa sympatiaa kyllä osoitettiin 
mutta liikoja sitoumuksia haluttiin välttää. Washingtonissa pantiin merkille 
sekin, ettei Suomen presidentti tuonut esille omia mielipiteitään idän ja lännen 
suhteista. Sitä pidettiin luonnollisena. Pyrkihän Suomi olemaan sekaantu-
matta suurvaltojen välisiin suhteisiin.1016 

 
New Yorkin jälkeen Kekkonen vieraili seurueensa kanssa Detroitissa, jossa tu-
tustuttiin autotehtaisiin, ja Minnesotassa, jossa tavattiin amerikansuomalaisia. 
Chicagon ja San Franciscon kautta delegaatio matkusti Havaijille. Siellä piti 
viettää pari lepopäivää, kunnes matka huipentuisi Los Angelesiin.1017  

 
1014 Jakobson 1981, 228–229; Hanhimäki 1997, 103–105; Suomi 1992, 472–473. 
1015 Kallenautio, 299–301. 
1016 Nevakivi, Jukka (1991): ”Puhuttelu jota ei pidetty”. Suomen Kuvalehti 16/1991, Helsinki; Juhani 
Suomi on arvioinut, että mikäli vierailukutsun yhtenä motiivina olisi ollut vaikuttaa Kekkosen 
Neuvostoliittoa koskeviin käsityksiin, siitä olisi luovuttu vierailun aikana tai sitä olisi pidetty jopa 
tarpeettomana. On kuitenkin selvästi osoitettu, että kutsun taustalla motiivina oli juuri Kekkoseen 
vaikuttaminen. Se, että tästä olisi luovuttu vierailun aikana tai todettu se tarpeettomaksi, vaikuttaa 
liian suoraviivaiselta johtopäätökseltä, vaikka selvästi Kekkonen tekikin hyvän vaikutuksen 
amerikkalaisiin. Vrt. Suomi 1992, 472; Lisäksi amerikkalaiset jatkoivat vaikuttamistaan vierailun 
jälkeenkin. Ks. Salminen, 186, 230, 235. 
1017 ”Tasavallan presidentin ja Rouva Kekkosen vierailu Yhdysvalloissa ja Yhdistyneissä 
Kansakunnissa 16.10.–2.11.1961. Kekkosen vsk. vierailut, UKA. 
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Lomailu trooppisessa paratiisissa keskeytyi lokakuun 30. päivänä, kun 
suomalaisille tuli puhelu. Samana aamuna toisella puolella maailmaa Neu-
vostoliiton ulkoministeri Andrei Gromyko oli ojentanut Moskovan-suurlähet-
tiläs Eero A. Wuorelle nootin. Siinä ehdotettiin YYA-sopimuksen mukaisia 
konsultaatioita ja vedottiin Länsi-Saksan sotilaallisen uhkaan. Wuori soitti 
Helsinkiin, josta tieto kulki New Yorkiin, josta Ralph Enckell soitti Havaijille 
Max Jakobsonille, joka kirjoitti muistiinpanot nootin sisällöstä paikallisen ran-
tavahdin vihkoon ja lähti selostamaan asiaa presidentille.1018  

Tieto nootista oli levinnyt jo uutisiin maailmalla. Pitkä työ Suomen puolu-
eettomuuden vahvistamiseksi näytti valuvan viemäriin. Suomi oli jälleen 
Neuvostoliiton armoilla. 

Kekkonen päätti jatkaa vierailunsa loppuun ohjelman mukaisesti, mutta 
ulkoministeri Ahti Karjalainen käskettiin palaamaan välittömästi Helsinkiin. 
Seuraavan päivän iltana, 31. lokakuuta, Kekkonen saapui muun seurueen 
kanssa Los Angelesiin. Max Jakobsonin mukaan nootin sisältö tutkittiin yksi-
tyiskohtaisesti ja todettiin, että se ei sisältänyt hyökkäystä Suomen politiikkaa 
vastaan. Suomesta puhuttiin ainoastaan ohimennen. Analyysi oli, että nootin 
varsinainen osoite oli muualla. Jakobsonin mukaan Kekkonen oli koko ajan 
ulkoisesti rauhallinen mutta sisällä täytyi kuohua.1019 

Los Angelesissa Kekkonen seurasi vierailuohjelman mukaisesti merijalka-
väen maihinnousuharjoitusta Camp Pendletonissa. Illalla hän piti puheen 
World Affairs Councilin tilaisuudessa, jossa otti kantaa noottiin. Kekkonen to-
tesi, ettei ehdotus konsultaatioista tuonut periaatteellisesti mitään uutta Suo-
men ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin vaan heijasteli Euroopassa vallin-
nutta jännitettä.1020 

Noottikriisi on kiinnostanut vuosikymmenten saatossa runsaasti ja siitä on 
kirjoitettu paljon niin muistelmissa kuin tutkimuksessakin. Viimeisimmän 
tutkimuksen mukaan nootti näyttäisi olleen monikärkiohjus, joka kytkeytyi 
Neuvostoliiton sisäiseen valtataisteluun, kansainväliseen tilanteeseen, Berlii-
nin kriisiin sekä Suomen presidentinvaaleihin. Se oli suunnattu sekä länsival-
loille että Suomelle.1021 

Heti tuoreeltaan nootti aiheutti kansainvälisen mediasirkuksen. Maail-
malla Suomen arkkuun oltiin jo naulaamassa kantta. Dagens Nyheter lähetti 
reportterin Suomen itärajalle kuvaamaan panssarivaunujen saapumista. Län-
tisten lehtien pääkirjoitukset alkoivat muistuttaa nekrologeja itsenäiselle Suo-
melle.1022  

 
1018 Jakobson 1981, 252–253. 
1019 Sama, 253. 
1020 Jakobson 1981, 253–255; Hanhimäki 1997, 105. 
1021 Kohtuullisen tuoreita yhteenvetoja noottikriisistä esim. Kallenautio, 126–138; Tarkka 2012, 137–
140; Apunen 2005, 92–100; Hentilä 2003, 49 ja 59; Sotilaallisesta puolesta ks. Visuri 2010, 69–84. 
1022 Jakobson 1981, 253–257. 
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6 OPERAATIO 

Britannia käynnistää salaisen propagandaoperaation, jossa 
Kekkoselle toimitetaan henkilökohtaisesti räätälöityä informaatiota. 
Tarkoituksena on rakentaa luottamuksellinen suhde, jotta 
presidentin ajattelua voidaan tarvittaessa ohjailla.  

 
 
 

6.1 KYLMÄ PROPAGANDASOTA 

Kylmä sota erosi aiemmista sodista siinä, etteivät sen osapuolet sotineet ker-
taakaan keskenään, ellei Korean sodan aikaisia yhteenottoja lasketa mukaan. 
Varsinaisia taisteluita kävivät muut, joiden selkien takana suurvallat seisoivat 
parhaansa mukaan. Kylmä sota oli taistelua mielistä ja sydämistä. Se oli jatku-
vasti läsnä olevaa suurten aatteiden välistä psykologista kamppailua, joka 
ulottui kaikkeen inhimilliseen elämään. Sotilaallinen voima ja taloudellinen 
mahti eivät ratkaisseet, sillä kylmää sotaa käytiin urheilussa, musiikissa, tai-
teessa, matkailussa ja sanomalehdissä. Erityisesti silloin kun väkivaltaiset po-
liittiset ja sotilaalliset toimet eivät tuottaneet haluttuja tuloksia tai olleet mah-
dollisia, oli kyse kulttuuri- ja propagandasodasta. Tämä koski varsinkin Suo-
mea ja muita suurvaltablokkien väliin jääneitä maita, ehkä eniten Suomea. 

On arvioitu, että 1950-luvulla Suomeen kohdistui suhteellisesti laajin ame-
rikkalaisten vaikuttamisohjelma Euroopassa. Vuosikymmenen lopulla Yh-
dysvaltain ulkoministeriö katsoi myös, että Suomi oli Neuvostoliiton kult-
tuuri- ja propagandatoiminnan ensisijainen kohde. Itäinen jättiläinen kohdisti 
Suomeen propagandaa enemmän kuin mihinkään muuhun maahan ”va-
paassa maailmassa”.1023 

Kun tykkejä tai panssarivaunuja ei voinut käyttää, korostui informaation 
merkitys. Siinä missä politiikalla ja aseilla vaikuttaminen on näkyvää, tapah-
tuu informaatiolla vaikuttaminen kulisseissa. Propagandan merkitystä on 
alettu kunnolla ymmärtää vasta viime vuosikymmeninä, kun arkistot ovat hil-
jalleen avautuneet ja kylmän sodan tutkijat ovat päässeet perehtymään niihin. 

 
1023 Rislakki 2010, 174. 
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2020-luvun lukija saattaa ihmetellä propagandaan käytettyjä resursseja. 
Jälkiviisaassa katsannossa länsimaisen kulttuurin voittokulku näyttäytyy sel-
vänä. On kuitenkin syytä huomioida, että 1960-luvun taitteessa kukaan ei voi-
nut tietää, kumpi osapuoli voittaisi propagandataistelun. 
 
Toisen maailmansodan vaihtuessa kylmäksi sodaksi havahtuivat Britannia ja 
Yhdysvallat kommunismin uhkaan. Sen torjumiseksi tuli käyttää kaikkia kei-
noja – niin avoimia kuin salaisiakin. Neuvostoliiton lännenvastaiseen propa-
gandaan oli vastattava omalla propagandalla.1024 

Britannia oli sodan jälkeen niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin surke-
assa kunnossa. Virkamieskunnan keskuudessa oli kasvanut ymmärrys siitä, 
että maan etujen puolustaminen vaatisi yhä suurempia panostuksia propa-
gandaan. Tammikuussa 1948 Britannian ulkoministeriön eli Foreign Officen 
alaisuuteen perustettiin salainen antikommunistinen propagandaosasto ni-
meltään Information Research Department (IRD). Harmittomalta kuulosta-
valla nimellä oli tarkoitus peittää osaston todellinen luonne ja tehtävä. Halli-
tusvastuussa olleen Labour-puolueen vasemmistosiivelle idea IRD:stä myy-
tiin kytkemällä se niin sanotun kolmannen voiman (engl. Third Force) konsep-
tiin, josta tunnettiin myös ”sosialistisen ulkopolitiikan” ajatus. Aluksi IRD:lle 
annettiinkin tehtäväksi tukea tätä politiikkaa markkinoimalla sosiaalidemo-
kratiaa ja brittiläisen elämäntavan erinomaisuutta positiivisessa valossa. Sitä 
korostettiin vaihtoehtona kommunismille sen sijaan, että olisi hyökätty Neu-
vostoliittoa vastaan. Kun Labour-hallituksen tuki kolmannelle voimalle alkoi 
sittemmin hiipua, hylättiin toimintamalli myös IRD:n piirissä. Yksikkö keskit-
tyi yhä enemmän paljastamaan heikkouksia ja epäoikeudenmukaisuuksia 
Neuvostoliiton ja sen satelliittien kommunistisessa järjestelmässä.1025 

IRD:n olemassaolo haluttiin alusta saakka pitää salassa. Britit pelkäsivät, 
että Neuvostoliiton propagandakoneisto käynnistäisi vastahyökkäyksen en-
nen kuin heidän oma organisaationsa olisi edes kunnolla toiminnassa. Voi-
daan kuitenkin perustellusti olettaa, että Guy Burgessin ansiosta Moskovassa 
tiedettiin IRD:stä aina sen perustamisesta lähtien. Burgess kuului Cambridgen 
viisikkona tunnettuun Neuvostoliiton vakoojaryhmään, joka toimi Britanni-
assa 1930-luvulta aina 1950-luvulle saakka. Burgess työskenteli vastaperuste-
tussa IRD:ssä muutaman kuukauden ajan vuonna 1948, kunnes sai potkut. 
IRD:n perustanut Christopher Mayhew on myöhemmin kertonut Burgessin 
saaneen potkut, koska tämä oli ”likainen ja toimeton juoppo”.1026 

 
1024 Fields 2019, 10; Kommunismia oli toki pelätty lännessä viimeistään bolševikkien lokakuun 
vallankumouksesta lähtien, mutta sotavuosina oli ollut akuutimpiakin uhkia. Haslam, Jonathan 
(2021): The Spectre of War: International Communism and the Origins of World War II. Princeton 
University Press, 2–3. 
1025 Fields 2015, 43; Defty 2004, 75; Lashmar – Oliver, 26–27. 
1026 Defty 2004, 75–76. 
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IRD:n päätehtävä oli kerätä tietoa kommunistien politiikasta ja propagan-
dasta sekä koordinoida faktaperusteisen antikommunistisen materiaalin tuo-
tantoa ja jakelua mielipidevaikuttajille. Toimintakenttä ulottui Britanniaan ja 
ulkomaille. Alun jälkeen IRD luopui pehmeämmistä keinoista ja käänsi toi-
minnan yleisen painopisteen hyökkäykseen. Viholliselle ei saanut jättää aloi-
tetta, vaan se oli pantava puolustautumaan. Samaan aikaan Britannian vastai-
sen neuvostopropagandan määrä maailmalla oli kasvanut. IRD keskittyi toi-
minnassaan erityisesti itäblokin ulkopuolisiin alueisiin, joiden arvioitiin ole-
van kommunismin uhan alla. Sellainen oli esimerkiksi Suomi.1027  

IRD:n juuret olivat Britannian sodanajan salaista propagandaa hoitaneissa 
yksiköissä, kuten Political Warfare Executivessa (PWE) ja Special Operations 
Executivessa (SOE). Molemmat oli lakkautettu pian sodan jälkeen, kuten 
myös sodanaikainen propagandaministeriö Ministry of Information (MOI). 
Päävastuu ulkomaanpropagandasta oli siirretty Foreign Officelle. Lakkautta-
minen ei kuitenkaan tarkoittanut, että itse toiminta olisi loppunut. Esimerkiksi 
PWE:n tiedetään jatkaneen toimintaansa kulisseissa. Länsiliittoutuneiden yh-
teinen psykologisen sodankäynnin yksikkö Psychological Warfare Division 
(PWD) jatkoi sekin toimintaansa entisten akselivaltojen alueella pienimuotoi-
semmin Allied Information Servicen nimellä.1028 

Osalla IRD:n työntekijöistä oli taustaa sota-ajan propagandakoneistossa ja 
psykologisissa operaatioissa. IRD ei kuitenkaan ollut uudelleenperustettu 
PWE. Sen toiminta oli erityyppistä. Varsinkin alkuvaiheessa IRD pyrki vah-
vistamaan läntisen Euroopan ja Lähi-idän kommunismin vastaisia voimia sen 
sijaan, että se olisi pyrkinyt psykologisen sodankäynnin keinoin kaatamaan 
itäisen Euroopan tai Neuvostoliiton kommunistihallintoa.1029 

Alussa IRD oli varsin pieni osasto. Siellä työskenteli vain kymmenen hen-
kilöä, joista neljä kuului toimistohenkilöstöön. Osasto jakaantui kolmeen jaos-
toon (desk). Tiedustelujaoston tehtävä oli kerätä aineistoa muualta valtionhal-
linnosta, toimitusjaosto valmisteli ulos jaettavan aineiston, ja kolmas jaosto 
järjesteli ja säilytti tuotetun materiaalin niin, että sitä voitiin tarpeen vaatiessa 
lähettää myöhemminkin. Pian kävi ilmi, että tehtävien täyttäminen vaati huo-
mattavasti enemmän työvoimaa. IRD laajeni useilla jaostoilla, jotka toimivat 
esimerkiksi tietyillä maantieteellisillä alueilla, taloudellisten kysymysten tai 
kansainvälisten organisaatioiden, kuten YK:n ja Naton parissa.1030  

Henkilökuntaan rekrytoitiin sekä virkamiehiä Foreign Officesta että ulko-
puolisia sodanaikaisia propagandisteja ja journalisteja. 1950-luvulla yksikössä 

 
1027 Fields 2015, 44. 
1028 Defty, 27–29 
1029 Schwartz L.H. (2009): “The Initial Years of the Information Research Department: The 
Organization and Strategy of Britain’s Political Warfare Effort”. Teoksessa Political Warfare against the 
Kremlin. Global Conflict and Security since 1945. Palgrave Macmillan, London, 47–48; Defty, 64. 
1030 Defty, 77. 
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työskenteli jo yli 300 henkeä. IRD paisui vuosikymmenessä yksittäisestä kom-
munismin vastaisesta osastosta laajaksi rauhanaikaisen psykologisen sodan-
käynnin organisaatioksi, jonka tehtäväkenttä oli käytännössä rajaton. Huip-
puvuosina 1960-luvun puolivälissä henkilökunnan määrä pelkästään Lon-
toossa oli noussut yli 350:n, minkä päälle tulivat virkailijat eri puolilla maail-
maa. Vakituisen virkahenkilöstön lisäksi IRD hyödynsi muun muassa itäeu-
rooppalaisia emigrantteja ja vapaita toimittajia. Aineistoa tuottivat sellaisetkin 
tunnetut kirjoittajat kuin Malcolm Muggeridge ja George Orwell.1031 

Vaikka IRD oli jo 1950-luvulla paisunut isoksi organisaatioksi, päätöksen-
teko keskittyi varsin pienelle joukolle. Sen muodostivat itse osaston johto sekä 
eri toimistojen ja jaostojen päälliköt. Komentoketjun toisessa päässä olivat tie-
dotusvirkailijat (Information Officer, IO), jotka työskentelivät edustustojen tie-
dotusosastoilla, alueellisissa toimistoissa tai itsenäisesti. Tiedotusvirkailijat 
hoitivat IRD:n käytännön jalkatyötä ulkomailla mutta eivät yleensä työsken-
nelleet suoraan IRD:n alaisuudessa.1032  

Kylmän sodan kiristyminen 1960-luvun taitteessa Berliinin ja Kuuban krii-
sien myötä kasvatti myös IRD:n rahoitusta. Osasto ryhtyi rekrytoimaan ja 
kouluttamaan uutta henkilöstöä, kuten ulkomaisiin edustustoihin sijoitettavia 
omia kenttävirkailijoita (Field Officer). He työskentelivät edustustojen päälli-
köiden alaisuudessa, mutta IRD maksoi heidän palkkansa.1033 

IRD:n päällikkönä vuosina 1958–62 toimi Donald Hopson. Hänen yläpuo-
lellaan oli Foreign Officen informaatiotyöstä vastannut apulaisalivaltiosih-
teeri tai vara-alivaltiosihteeri. 1960-luvun alussa näissä tehtävissä toimivat ai-
nakin Ralph Murray ja Leslie Glass. Murray oli entinen IRD:n päällikkö, kun 
taas Glass oli johtanut brittien psykologista sodankäyntiä toisen maailmanso-
dan aikana Kaukoidässä.1034  

Hopsonin alla organisaatiossa työskenteli kolme ensimmäistä sihteeriä, 
jotka valvoivat maantieteellisiä jaostoja. Jaostot puolestaan vastasivat tutki-
muksesta sekä yhteydenpidosta kenttätoimistoihin ja tiedotusvirkailijoi-
hin.1035  

 
1031 Defty, 6, 77; Fields 2015, 45; Fields 2019, 111; McGarr, Paul M. (2019): “The Information 
Research Department, British Covert Propaganda, and the Sino-Indian War of 1962: Combating 
Communism and Courting Failure?” The International History Review, Routledge, 41:1, 134: Lashmar 
– Oliver, 1. 
1032 Collier, 17–18. 
1033 McGarr, 138; C.B. Duken muistiinpano 18.12.1961. FCO 168/408, TNA. 
1034 Dorril, 552. 
1035 Collier, 19–21, 140. 
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Vuonna 1961 IRD:ssä oli omat maantieteelliset jaostonsa ainakin Neuvos-
toliitolle, Itä-Euroopalle, Kiinalle, Kaukoidälle, Lähi-idälle, Afrikalle ja Latina-
laiselle Amerikalle. Näihin rinnastettavia olivat myös taloudellinen ja toimi-
tuksellinen jaosto sekä Special Editorial Unit (SEU).1036 

Fyysisesti IRD sijaitsi Lontoossa Carlton House Terracella rakennuksessa, 
jossa oli aiemmin toiminut muun muassa Saksan lähetystö. Tyylikkäässä 
1800-luvulla rakennetussa talossa sijaitsi sodan jälkeen myös muita Foreign 
Officen yksikköjä.1037 
 
IRD toimi keskuksena, jonne muiden Foreign Officen osastojen tuli toimittaa 
kommunistien toimintaa käsittelevät tietonsa. Niitä saatiin sekä diplomaa-
teilta että tiedustelupalveluilta. Suomessa esimerkiksi SDP oli enemmän kuin 
halukas toimittamaan briteille oman tiedustelunsa keräämää tietoa. 1950-lu-
vun alussa demarit olivat suojelupoliisia edellä kotimaisten kommunistien 
tarkkailussa, mutta vähitellen Supokin onnistui värväämään tiedottajia SKP:n 
piiristä. Myös Supon tiedetään toimittaneen tietojaan kommunisteista SIS:lle, 
jonka kautta informaatio oletettavasti kulki IRD:lle.1038 

Eri puolilta kerätty tieto jalostettiin IRD:ssä sopivaan muotoon ja jaettiin 
eteenpäin maailmalle Britannian ulkomaanlähetystöjen avulla sekä epäviral-
listen kanavien kautta. Aineistoa voisi kutsua vaikkapa siistityksi tiedustelu-
tiedoksi.1039 Jokaiseen toimintamaahan oli rakennettu vaikutusvaltaisten koh-
dehenkilöiden verkostoja aineiston jakelua varten. Lisäksi hyödynnettiin 
muita kanavia, kuten televisiota ja radiota. IRD:n aineiston jakaminen oli pit-
kälti lähetystöjen tiedotusvirkailijoiden vastuulla. Heistä suuri osa oli sodan-
aikaisen propagandaministeriön entisiä virkailijoita.1040 

Britannian ulkomaisilla lähetystöillä oli merkittävä rooli myös aineiston 
valmistelussa. Brittidiplomaatit tarkkailivat kommunistien toimintaa kohde-
maissaan ja lähettivät havaintonsa Lontooseen. Koordinoinnissa ja aineiston 
levittämisessä IRD teki läheistä yhteistyötä Central Office of Informationin 
(COI) kanssa. Aineiston keräämisessä ja hyödyntämisessä tärkeä yhteistyö-
kumppani oli ulkomaantiedustelupalvelu SIS, jonka kanssa oli tosin välillä 
kitkaakin.1041 

SIS:n lisäksi IRD työskenteli läheisessä yhteistyössä sisäisestä turvallisuu-
desta vastanneen Security Servicen eli MI5:n kanssa. Siinä missä amerikkalai-
set olivat keskittäneet ulkomailla suoritetut antikommunistiset propagan-
daoperaatiot sekä salamurhat ja muut sotilaalliset operaatiot CIA:lle, olivat 

 
1036 C.B. Duken muistiinpano 27.10.1961. FCO 168/408, TNA. 
1037 Defty, 78; Lashmar – Oliver, 30. 
1038 Defty, 79; Rentola 1997, 414–415, 443–444; Fields 2019, 221. 
1039 Lashmar – Oliver, 28. 
1040 Defty, 79, Fields 2015, 44. 
1041 Fields 2015, 44–45. 
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britit tehneet karkean jaon, jossa propaganda kuului IRD:lle ja salamurhat 
SIS:lle.1042 

IRD:n työskentelyn painopisteet tulivat hyvin selville uusien kenttävirkai-
lijoiden koulutusohjelmasta vuodelta 1961. Koulutukseen sisältyivät luennot 
kommunismin ideologiasta ja leninismin teoriasta, kommunistisen propagan-
dan periaatteista ja menetelmistä, kommunistien soluttautumisesta, kommu-
nistien peiteoperaatioiden malleista sekä brittien vastaoperaatioista. Uusille 
virkailijoille opetettiin, miten kommunistien propagandaorganisaatiot ja 
muut peiteorganisaatiot toimivat.1043 

Kenttävirkailijoiden päätehtävä oli vastata kommunistien propagandaan. 
Se tapahtui muun muassa paljastamalla kommunistien manööverit ja teknii-
kat. Samalla piti toimittaa kohdemaan paikallisille toimijoille ja organisaati-
oille aineistoa, joka mahdollistaisi niiden oman työskentelyn kommunismia 
vastaan.1044 
 
Foreign Officessa oli kahden maailmansodan kokemusten perusteella opittu, 
että tehokkain propaganda perustui uutisiin ja faktoihin. Ne vain piti valita 

 
1042 Lashmar – Oliver, 67, 75; Jenks, 65. 
1043 C.B. Duken muistiinpano 27.10.1961 ja L.C. Glassin muistiinpano 7.11.1961. FCO 168/408, 
TNA. 
1044 C.B. Duken muistiinpano 18.12.1961. FCO 168/408, TNA. 

Foreign Officen alaisuudessa toiminut salainen propagandaosasto Information Research 
Department sijaitsi alkujaan Carlton House Terracella Lontoossa. (CVB, CC BY-SA 3.0) 
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tarkkaan kunkin tarpeen mukaan. Aikaisemman tutkimuksen perusteella IRD 
tuotti pääsääntöisesti niin sanottua harmaata propagandaa.1045 Termillä viita-
taan propagandaan, jonka alkuperä on tuntematon ja sisältö jossain totuuden 
ja valheen välimaastossa. Valkoisessa propagandassa alkuperä on avoimesti 
tiedossa ja sisältö varsin totuudenmukaista, kuten vaikkapa kansallisissa ur-
heilulähetyksissä. Mustassa propagandassa taas todellinen alkuperä on täysin 
muuta kuin kerrottu ja sisältö valheellista tai harhaanjohtavaa. Esimerkiksi 
toisen maailmansodan aikana saksalaiset operoivat radiokanavaa, joka esitti 
olevansa brittiläinen mutta jonka todellinen tarkoitus oli murentaa brittisoti-
laiden moraalia valheellisilla sotauutisilla.1046 

IRD:n aineistoa jaettiin lehdistölle ja tarkkaan valituille henkilöille, jotka 
saattoivat vähintään arvata tietojen olevan peräisin valtiolliselta toimijalta. 
Vastaanottajat saivat hyödyntää tietoja vapaasti, mutta heidän odotettiin ole-
van paljastamatta niiden alkuperäistä lähdettä.1047 1960-luvun alussa IRD lä-
hetti Interpreter-julkaisuaan myös joukolle suomalaisia poliitikkoja, toimittajia 
ja virkamiehiä. Vastaanottajat olivat sellaisia kuin Max Jakobson, Johannes Vi-
rolainen ja Uuden Suomen päätoimittaja Eero Petäjäniemi.1048 

Säännöllisesti ilmestynyt Interpreter oli yksi IRD:n ”pääaseista” kommunis-
min vastaisessa taistelussa. Pääasiassa älymystölle suunnattu julkaisu tarjosi 
faktaperusteista analyysia Neuvostoliiton politiikkaa edistäneistä toimi-
joista.1049 

IRD:n tuottamassa aineistossa kuvailtiin muun muassa sitä, millaista oli 
jokapäiväinen elämä rautaesiripun takana. Vastaanottajille kerrottiin mata-
lista palkoista, kalliista elintarvikkeista, ahtaista asunnoista ja huonoista työs-
kentelyolosuhteista. Tavoitteena oli murskata mielikuva Neuvostoliitosta työ-
läisten paratiisina. Varsinkin alkuvaiheessa pyrittiin tuottamaan aineistoa, 
jonka katsottiin kiinnostavan laajalti ihmisiä ja johon populaarin lehdistön toi-
vottiin tarttuvan.1050 

Lähtökohtaisesti IRD:n aineisto voidaan jakaa kahteen luokkaan. A-kate-
gorian salaisia ja luottamuksellisia tutkimuksia Neuvostoliiton politiikasta ja 
mekanismeista jaettiin korkean tason poliitikoille, kuten valtionpäämiehille ja 

 
1045 Defty, 76; Lashmar – Oliver, 36. 
1046 Jowett – O’Donnell, 17–22. 
1047 Defty, 76. 
1048 ”Distribution of I.R.D. material”, todennäköisestä kesältä 1962. FO 1110/1529, TNA. 
1049 Collier, 33. 
1050 Defty, 80–81. 
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ministereille. A-kategorian aineiston tiedot olivat usein peräisin SIS:ltä. Vä-
hemmän salaista B-kategorian materiaalia lähetettiin toimittajille, tutkijoille ja 
työväenliikkeen johtajille tausta-aineistoksi.1051 

Tähänastisessa tutkimuksessa on tarkasteltu enimmäkseen B-kategorian 
aineistoa ja vaikuttamista. Syynä lienee se, että laajemman vastaanottajajou-
kon myötä asiasta on tiedetty laajemmin. A-kategorian aineistoja käsittelevät 
arkistoasiakirjat ovat olleet pääasiassa kokonaan salattuja aina 2020-luvun 
taitteeseen saakka. IRD:n vaikuttamisoperaation kohteena ollut Suomen pre-
sidentti Urho Kekkonen lukeutui luonnollisesti A-kategorian vastaanottajiin, 
kun taas Interpreter-julkaisua vastaanottaneet suomalaisvaikuttajat kuuluivat 
toiseen joukkoon. 

Alkuvaiheessa suuri yleisö oli IRD:lle yhtä tärkeä kohderyhmä kuin kor-
kean tason vaikuttajatkin. 1950-luvulta lähtien painopiste siirtyi johtajien mie-
lipidevaikuttamiseen. Toimintaa muutettiin, vaikka propagandalla oli onnis-
tuttu tavoittamaan paikallisten sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammat-
tiyhdistysten välityksellä suuri määrä Länsi-Euroopan työväenluokkaa.1052 
IRD:n toiminnassa kyse ei ollut kuitenkaan koskaan varsinaisesta massapro-
pagandasta vaan tietojen toimittamisesta valikoiduille journalisteille, akatee-
mikoille tai muille mielipidevaikuttajille.1053 

Alkuvuodesta 2019 Britannian hallitus avasi tutkijoiden käyttöön joukon 
aiemmin salattuja IRD:n asiakirjoja, jotka ovat tässäkin tutkimuksessa keskei-
sessä roolissa. Uusi aineisto muuttaa kuvaa brittien kylmän sodan ajan salai-
sesta propagandasta ja IRD:n toiminnasta.1054 

Osa IRD:n toiminnasta oli muutakin kuin harmaata propagandaa. Osas-
tolla oli kyky myös poliittiseen toimintaan informaatiosodankäynnin kentällä. 
Poliittinen toiminta tarkoitti käytännössä lahjontaa, propagandaa, salaista po-
liittista rahoitusta ja jopa vallankaappausten järjestelyä. Tällainen toiminta on 
yleensä liitetty tiedustelupalvelu SIS:ään, jolla tiedetään olleen ainakin 1950-
luvulla poliittiseen toimintaan sekä mustaan propagandaan erikoistuneet yk-
siköt. IRD näyttää harjoittaneen myös mustaa propagandaa enemmän kuin 
aiemmin on tiedetty.1055  

Vuoden 1955 jälkeen IRD toteutti useita mustan propagandan operaatioita. 
Se esimerkiksi levitti Egyptin hallituksen viralliselta tiedotteelta näyttävää esi-
tettä, jossa ehdotettiin uudenlaisia rajoituksia öljytoimituksille. Esite levisi 

 
1051 Defty, 115; Fields 2015, 44; Lashmar – Oliver, 32–33, 52; Jenks on tosin huomauttanut, että 
historioitsijoiden jälkikäteen tekemä jako A- ja B-kategoriaan on jossain määrin keinotekoinen eikä 
vastaa aikalaistoimijoiden ajattelua. Hänen mukaansa A- ja B-kategorioissa kyse oli pikemminkin 
kahdesta ääripäästä, joiden väliin mahtui monenlaista julkaisua. Ks. Jenks, 67. 
1052 Fields 2015, 44. 
1053 Jenks, 62. 
1054 Cormac 2019, 1064; McEvoy, 599. 
1055 Cormac 2019, 1064. 
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amerikkalaisten öljy-yhtiöiden keskuudessa ja aiheutti sekaannusta. Yhdys-
vallat tunnisti sen aikanaan mustaksi propagandaksi mutta ei onnistunut sel-
vittämään sen alkuperää.1056 

Britit olivat todenneet mustan propagandan hyväksi keinoksi tuoda esille 
asioita, joita kommunistiset hallinnot pyrkivät salaamaan. Britannian edustus-
toilla maailmalla oli pysyvät ohjeet kerätä talteen erilaisia kirjeitä, esitteitä, al-
lekirjoituksia ja muita vastaavia, joita voitiin hyödyntää väärennöksiä tehtail-
taessa.1057 

Käsitys propagandan onnistumisesta tai epäonnistumisesta on moninai-
sempi kuin voisi äkkiseltään kuvitella. Propagandassa on kyse muustakin 
kuin kohteen ajatteluun vaikuttamisesta. Sen sijaan – tai sen lisäksi – sillä voi-
tiin häiritä vihollista aiheuttamalla sekaannuksia tai lietsomalla eripuraa. Vää-
rennettyjä asiakirjoja ja esitteitä saatettiin jopa lähettää suoraan vihollisen tur-
vallisuusviranomaisille. Jatkuvat tutkinnat väärennösten alkuperästä söivät 
resursseja ja kuormittivat viranomaiskoneistoa.1058 

Asiakirjaväärennösten tehtailua on yleensä pidetty Neuvostoliiton taktiik-
kana kylmässä sodassa. Britit katsoivat kuitenkin olevansa mustan propagan-
dan tekniikoissa varsin kehittyneitä. He jopa ehdottivat amerikkalaisille liit-
tolaisilleen informaatiosodankäyntiin työnjakoa, jossa Britannialla olisi vas-
tuu mustasta propagandasta ja Yhdysvalloilla harmaasta.1059 
Suomi ei ollut sivussa kylmän sodan propagandataistelusta. Johtavista länsi-
valloista täällä operoivat sekä Britannia että Yhdysvallat. Lännen propagan-
daa tutkinut Marek Fields on osoittanut, että Britannian keskeisiin vaikutta-
mistoimiin Suomessa kuului IRD:n tuottaman poliittisen aineiston levittämi-
nen sekä suoraan vaikutusvaltaisille suomalaisille että epäsuoremmin paikal-
listen sanomalehtien kautta.1060  

Ensimmäisinä sodan jälkeisinä vuosina lännen toiminnassa korostui suo-
rien henkilösuhteiden luominen vaikutusvaltaisiin suomalaisiin. Länsivallat 
lähentyivät erityisesti SDP:tä. Sosiaalidemokraattien katsottiin olevan avain-
asemassa kommunismin vastustamisessa. Tähän johtopäätökseen oli tultu 
CIA:ssakin Kemin lakkojen jälkeen 1940-luvun lopussa.1061 Henkilösuhteiden 
rakentamisessa kunnostautuivat varsinkin britit, kuten Rex Bosleyn ja James 
H. Magillin kosteasta seurapiirielämästä voi päätellä. Tiedusteluaineiston ke-

 
1056 Sama, 1065. 
1057 Sama, 1067. 
1058 Sama, 1065. 
1059 Sama, 1065–66. 
1060 Fields 2019, 11. 
1061 Rentola 1997, 99. 
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rääminen ja toisaalta oman aineiston levittäminen kytkeytyivät sodanjälkei-
sessä Suomessa läheisesti toisiinsa. Rex Bosleyn toiminta virallisesti tiedotus-
tehtävissä vain korosti tätä.1062 

Britannia ryhtyi laajentamaan propagandakoneistoaan Suomessa 1940-lu-
vun lopusta lähtien. Foreign Officen ohjeistuksen mukaan lähetystön tuli 
aluksi keskittyä korostamaan länsimaista arvopohjaa sekä demokratian hy-
veitä ja materiaalisia hyötyjä. Keväällä 1948 britit jakoivat valikoiduille suo-
malaisille poliitikoille ja virkamiehille muistion, jossa käsiteltiin yksityiskoh-
taisesti kommunistien taktiikoita Tšekkoslovakian vallankaappauksessa. 
Myöhemmin on tulkittu, että presidentti Paasikivi ja osa sosiaalidemokraa-
teista olisivat noudattaneet brittien laatimia ohjeita, kun huhtikuussa 1948 
Suomessa valmistauduttiin torjumaan kommunistien mahdollista vallan-
kaappausta.1063 

Britit toimittivat suomalaisille sanomalehdille COI:n tuottamaa, Britanniaa 
esittelevää tiedotusaineistoa. Hiljalleen ”puolueettoman” aineiston sekaan 
alettiin ujuttaa IRD:n tuottamia kommunismin vastaisia kirjoituksia. IRD:n ai-
neistoa lähetettiin varsinkin sosiaalidemokraattisille ammattiyhdistyksille ja 
lehdille. Foreign Office ryhtyi myös kutsumaan johtavia suomalaisia päätoi-
mittajia vierailulle Britanniaan.1064 

Elinkeinoelämän rahoittama, kommunisminvastainen Suomalaisen Yh-
teiskunnan Tuki -säätiö (SYT) kiinnitti brittien huomion jo ennen perustamis-
taan keväällä 1952. Säätiöstä tuli sittemmin yksi tärkeimmistä läntisen propa-
gandan levittäjistä Suomessa. Niin britit kuin amerikkalaisetkin syöttivät 
SYT:lle aineistoaan alusta lähtien. Britit toimittivat Interpreteria ja muuta IRD:n 
tuottamaa materiaalia. Varsinkin Itä-Euroopan poliittista, taloudellista ja kult-
tuurista tilaa tarkastelleet analyysit päätyivät SYT:n kautta suomenkielisinä 
eteenpäin. Ne olivat usein hienovaraisemmin laadittuja kuin amerikkalaisten 
aineisto. Esimerkiksi vuoden 1954 eduskuntavaalien yhteydessä SYT:n levit-
tämät propagandalehtiset perustuivat hyvin pitkälti IRD:n julkaisuihin, osa 
lähes sanatarkasti.1065  

 
1062 Fields 2019, 64–65; Keith Jefferyn mukaan Bosleysta tuli 1947 lähetystön Assistant Information 
Officer. Fields on kääntänyt sen apulaistiedotuspäälliköksi. Virallisesti Bosley oli 2. lähetystösihteeri. 
Suojelupoliisin henkilökortissa Bosleyn mainitaan olleen lehdistöattaseana vuoteen 1953. Jeffery, 
553; Rex Bosley, henkilösivu, Supo; Rex Bosley, Diplomaattikortisto, UMA.  
1063 Fields 2019, 81–82; Lännen propagandasta ks. myös Vesikansa, 51. 
1064 IRD:n toiminnasta Suomessa tarkemmin ks. Fields 2019, 83, 128–130. 
1065 Fields 2019, 147–149; Vesikansa, 49. 
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Tieto kulki kahteen suuntaan. SYT ja Veikko Puskalan johtama SDP:n tie-
dustelu toimittivat briteille tietoja suomalaisten kommunistien aikeista. Tie-
dot päätyivät epäilemättä IRD:lle saakka, aivan kuten amerikkalaisille lähe-
tystövirkailijoille toimitettuja tietoja meni CIA:lle.1066 

Brittien antikommunistisen propagandan kultakausi osui Suomessa 1950-
luvun puoliväliin. Vuoden 1955 alussa brittilähetystö sai joka kuukausi uju-
tettua noin 60 lyhyttä uutisartikkelia suomalaisten lehtien sivuille. IRD:n tuot-
tamia Interpreteriä ja näytteitä Asian Analystista lähetettiin parillekymmenelle 
poliitikolle. Kommunistien toiminnasta maailmalla kertova julkaisu ”Tosiasi-
oita kommunistien kansainvälisistä peitejärjestöistä” käännettiin suomeksi ja 
levitettiin ainakin SDP:n ja SYT:n kanavien kautta laajalle.1067 Yksi kappale 
päätyi myös Urho Kekkoselle.1068 

Kun Suomen ja Neuvostoliiton suhteet alkoivat 1950-luvun puolivälin jäl-
keen lämmetä muun muassa Porkkalan palautuksen ja Kekkosen presiden-
tiksi nousun myötä, britit kokivat, että IRD:n aineiston läpimeno lehtiin han-
kaloitui. Näihin aikoihin tamperelaisesta Kansan Lehdestä tuli merkittävä brit-
tipropagandan levittäjä. Ei liene sattumaa, että Rex Bosleyllä oli hyvät suhteet 
lehden päätoimittajaksi vuonna 1956 nimitettyyn Arvo ”Poika” Tuomiseen.1069 

Brittien tuottama propaganda saattoi sekin olla välillä varsin suorasu-
kaista, mikä haittasi sen läpimenoa suomalaisessa lehdistössä. Sosiaalidemo-
kraatit ja muut antikommunistit halusivat välttää julkaisemasta suoraa kritiik-
kiä Neuvostoliittoa kohtaan. Toisaalta Britannian propagandakoneistolla ei 
ollut resursseja muokata aineistoa paikalliseen ilmapiiriin sopivaksi. Suoma-
laisten heikko englannin kielen taito tuotti myös päänvaivaa. Ratkaisuksi kek-
sittiin toimittaa Suomeen saksankielisiä versioita IRD:n julkaisuista. Joidenkin 
potentiaalisten lukijoiden uskottiin osaavan saksaa paremmin.1070 

Tutkija Marek Fields on arvioinut, että yöpakkasten jälkeen Britannian lä-
hetystö päätti keskittyä enemmän positiivisen julkisuuskuvan luomiseen, 
minkä seurauksena brittien propagandakampanja olisi alkanut hiipua. IRD:n 
aineistoa levitettiin kuitenkin entiseen malliin, ja sille pyrittiin löytämään uu-
sia jakelukanavia.1071 Havainto propagandakampanjan hiipumisesta saattaa 

 
1066 Vuoden 1958 eduskuntavaalien jälkeen IRD toivoi, että Britannian Helsingin-lähetystö toimittaisi 
jatkossakin erikoisraportteja kommunisteista, mikä viittaisi vahvasti siihen, että suomalaisilta saatuja 
raportteja oli lähetetty Lontooseen. Kun huomioi myös IRD:n luonteen kommunismia koskevan 
tiedon keskuspaikkana, olisi suorastaan outoa, jos brittien Suomesta keräämät tiedot eivät olisi 
menneet IRD:lle. Ks. Vesikansa, 50, 114, 124–127, 165. 
1067 Fields 2019, 214–215. 
1068 ”Facts about international communist front organisations”. 21/36, UKA. 
1069 Fields 2019, 218–219. Tuomisen ja Bosleyn suhteesta ks. Rautkallio 1996, 311 ja Rajala – 
Rautkallio, 273.  
1070 Fields 2019, 129, 275. 
1071 Sama, 275. 
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osaltaan liittyä siihen, että britit ryhtyivät panostamaan presidentti Kekko-
seen vaikuttamiseen.  

 
Suomeen toukokuussa 1958 saapunut Britannian suurlähettiläs Douglas Busk 
näyttää olleen erityisen kiinnostunut propagandasta ja informaatio-operaati-
oista. Uuden tiedotusvirkailijan myötä myös lähetystön tiedotustyö oli tarkoi-
tus panna uuteen uskoon. Busk oli tyytymätön varsinkin kulttuuripropagan-
dan tasoon. British Councilin resurssit olivat liian niukat, eikä työ ollut teho-
kasta. Britit olivat jäämässä pahasti jälkeen esimerkiksi baletti- ja teatteriryh-
mien vierailumäärissä Suomessa. Vertailukohtana lienee ollut Neuvostoliitto, 
vaikka sitä ei erikseen mainittu. Edellisestä brittiläisen kirjallisuuden näytte-
lystäkin oli vierähtänyt jo kymmenen vuotta.1072 

”Annamme enemmän apua rikkaammille ja pienemmässä vaarassa ole-
ville maille, joiden ei tarvitse kohdata samanlaista valtavaa venäläisen kult-
tuurin vyörytystä, joka on niin ilmeinen täällä”, Busk tuskaili raportissaan ul-
koministeri Selwyn Lloydille Lontooseen.1073 

Osviittaa Buskin ajattelusta antaa myös hänen myöhempi teoksensa The 
Craft of Diplomacy, vapaasti suomennettuna ’Diplomatian (käden)taito’. Se on 
kirjoitettu käytännön käsikirjaksi ulkomailla sijaitsevien edustustojen ja kon-
sulaattien toiminnasta. Kirjassaan Busk korostaa, kuinka tehokas propaganda 
saattoi tehdä ratkaisevan eron onnistuneen ja epäonnistuneen politiikan vä-
lillä. Siksi edustustojen tulikin säälimättömästi pyrkiä saamaan näkemyk-
sensä kuuluviin. Propagandan suhteen tavoitteena tuli olla ”valikoiva ja rea-
listinen”.1074  

Buskin mukaan Britanniassa suhtauduttiin ennakkoluuloisesti propagan-
datyöhön ja sen kustannuksiin. Ennakkoluuloja ei ollut helppo kitkeä. Hän 
myönsi, että tiedotustyö oli jossain määrin uskon asia. Konkreettisia vaiku-
tuksia oli mahdotonta todistaa, joten skeptisyys oli ymmärrettävää. Busk ko-
rosti, että ”kaikki kokeneet tarkkailijat” pitivät propagandaa välttämättö-
mänä. Lisäksi sen kulut olivat Britanniassa pienet verrattuna muihin suurval-
toihin.1075 Busk kuvaa kirjassaan propagandaa diplomatian palvelijattareksi 
(engl. handmaiden) tai karja-auraksi (engl. cowcatcher). Se on hänen mukaansa 
kiinteä osa diplomatiaa ja suunniteltu raivaamaan esteet pois tieltä.1076 

 
1072 Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 11.8.1958. “British policy towards Finland”. FO 473/15, TNA. 
Raporttiin on kirjattu virheellisesti vuosiluvuksi 1955. 
1073 Busk Lontooseen Selwyn Lloydille 11.8.1958. “British policy towards Finland”. FO 473/15, TNA. 
1074 Kirjassaan Busk käy seikkaperäisesti läpi muun muassa edustustojen eri osastot, niiden 
työtehtävät ja merkityksen. Tiedotustyön osalta hän siteeraa pääasiassa komitearaporttia. Busk, 
Douglas (1967): The Craft of Diplomacy. Mechanics and Development of National Representation 
Overseas. Pall Mall Press, Lontoo, 84. 
1075 Busk, 85. 
1076 Busk, 85. Karja-aura on höyryvetureiden keulassa käytetty rakenne, jolla aurataan metsäisillä 
reiteillä mahdollisesti radalle kaatuneet pienet puut ja muut esteet sekä eläimet pois tieltä. 
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6.2 OPERAATIOT THREAD JA ELDER 

IRD käynnisti 1960-luvun taitteessa kunnianhimoisen propagandaoperaation, 
jossa pyrittiin rakentamaan luottamussuhteet keskeisiin valtiojohtajiin kyl-
män sodan polttopistemaissa ja käännyttämään heidät lännen puolelle. Presi-
dentti Urho Kekkonen oli yksi operaation kohteista. Arkistoasiakirjoissa vii-
tataan kahteen eri nimiseen erittäin salaiseen operaatioon, jotka kuitenkin li-
mittyivät vahvasti keskenään ja joiden päämäärät olivat pitkälti samankaltai-
sia. Operaatiot olivat nimeltään Thread (suom. lanka) ja Elder (suom. kylän-
vanhin).  

Ydinajatuksena oli toimittaa henkilökohtaisesti räätälöityä informaatiota 
valikoidulle joukolle korkea-arvoisia ulkomaisia kohdehenkilöitä. Kohteet 
olivat valtionpäämiehiä, kenraaleita tai muita oman maansa avainhenkilöitä. 
Heille toimitettiin pääasiassa korkeatasoista poliittista informaatiota, jota oli 
saatu esimerkiksi ulkomaantiedustelun kautta. Tarkoitus oli toimittaa sel-
laista tietoa, jota edes valtionpäämiehen tasoiset kohteet eivät saisi mistään 
muualta.1077 Tavoitteena oli rakentaa niin vahva luottamuksellinen suhde vas-
taanottajaan, että tämän ajatteluun ja siten päätöksentekoon pystyttäisiin tar-
peen vaatiessa myöhemmin vaikuttamaan. Vaikuttaminen tapahtuisi toimit-
tamalla tietoja, jotka ohjaisivat päätöksiä haluttuun suuntaan.1078  

Operaatiot näyttävät ajoittuneen pääosin 1960-luvun alkuun, jolloin kylmä 
sota oli Berliinin ja Kuuban kriisien myötä kuumimmillaan. Kiristyneen kan-
sainvälisen tilanteen myötä Lontoossa nähtiin IRD:n rooli kommunismin vas-
taisessa taistelussa entistä tärkeämpänä. Käytännössä se tarkoitti uusien val-
tion rahahanojen avaamista propagandaosastolle.1079 

Arkistoasiakirjoista ei käy suoraan ilmi, miten operaatiot erosivat toisis-
taan. Operaatio Elder näyttäisi sisältäneen informaation valmistelun korkean 
tason kohteille. Asiakirjoissa viitataan pääsääntöisesti Elder-papereihin tai El-
der-sarjan papereihin. Elder-sanan voi tulkita viittaavan korkean tason vai-
kuttajiin. Operaatio Threadilla puolestaan viitattiin aineiston toimittamiseen 
valituille kohdehenkilöille sekä kanavaan, jonka kautta aineistoa toimitettiin. 
Monesti operaatioita käsiteltiin yhdessä ja rinnakkain, niihin saatettiin viitata 
merkinnällä ”Thread/Elder”.1080 Asiakirjojen perusteella voidaan tulkita, että 

 
1077 Ralph Murray D.C. Hopsonille 14.6.1961. FCO 168/269, TNA. 
1078 ”Thread”, 5.6.1961. FCO 168/269, TNA. 
1079 McGarr, 138. 
1080 Ks. esim. ”Elder and Thread Operations”, päiväämätön muistio, mahdollisesti syksyltä 1960. FCO 
168/204, TNA; Myös Kekkosesta laaditun henkilökuvan mapin päälle on merkitty Elder/Thread. FCO 
168/452, TNA; Kyproksen Thread-operaatiota käsittelevässä mapin salaamattomissa asiakirjoissa taas 
ei mainita sanaa ”Thread” lainkaan, mutta viitataan useaan kertaan Elder-papereihin. FCO 168/381, 
TNA. 
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operaatio Elder oli yksittäinen operaatio. Operaatio Thread taas viittasi usei-
siin operaatioihin. Nimen Thread voi katsoa viittaavan kohdehenkilöön ra-
kennettuun kanavaan – lankaan – jonka avulla henkilö pyrittiin sitomaan brit-
tien vaikutusvallan piiriin. Yksinkertaistaen voitaneen sanoa, että operaatio 
Threadissa toimitettiin operaatio Elderissä valmisteltuja papereita. 

Pyrin käyttämään operaatioista aina sitä nimeä, joka esiintyy alkuperäis-
lähteissä. Elderin ja Threadin muodostamaan kokonaisuuteen viittaan monik-
komuodolla operaatiot tai yksikkömuotoisella termillä operaatio, ellen toisin 
määrittele. Termillä paperi viittaan IRD:n valmistelemaan aineistoon. 

Tätä kirjoittaessani vain osa operaatioita koskevasta aineistosta on vapau-
tettu tutkijoiden käyttöön. Julkiseksi tulleista asiakirjoistakin on edelleen sa-
lattu kokonaisia sivuja ja kappaleita sekä yksittäisiä sanoja ja nimiä. Näissä 
asiakirjoissa ensimmäiset Elderiä ja Threadia koskevat maininnat löytyvät 
vuodelta 1960. Elder näyttää jatkuneen ainakin tammikuuhun 1963 saakka, 
mutta sen jälkeen se oli ilmeisesti pantu jäihin odottamaan uudelleentarkaste-
lua. Operaatio Threadin jatkumisesta presidentti Kekkosen kohdalla on viit-
teitä ainakin vuoteen 1964 saakka.1081  

Aineiston rajoitusten takia kaikkia operaatioiden kohdehenkilöitä ei tie-
detä, ja kokonaiskuvan muodostaminen on sirpaleiden varassa. Kohdehenki-
löistä löytyy useampia nimilistoja. Ne näyttävät olleen osittain kaavailuja 
siitä, keille räätälöityä aineistoa voitaisiin toimittaa, eivät välttämättä lopulli-
sia kohteita. Lista tiedossa olevista kohdehenkilöistä tai sellaisiksi kaavail-
luista löytyy liitteistä. 
 
Nimilistojen perusteella kaikki kohdehenkilöt olivat maista, joissa kylmän so-
dan osapuolet tavalla tai toisella kamppailivat vaikutusvallasta. Sellaisia oli-
vat Suomen lisäksi esimerkiksi Burma, Indonesia ja Kypros. Suurin osa koh-
teista oli maista, jotka kuuluivat vuonna 1961 perustettuun Sitoutumattomien 
maiden liikkeeseen. Maantieteellisesti korostuivat Aasian ja Afrikan maat. Yk-
sikään kohdehenkilöistä ei ollut britti. Kekkonen näyttää olleen alkuvaiheessa 
ainoa eurooppalainen.1082  

Kylmän sodan painopiste oli alkanut 1950-luvulla siirtyä Euroopasta Af-
rikkaan ja Aasiaan. Siirtomaavallan purkautumisen myötä oli syntynyt lukui-
sia uusia valtioita, jotka eivät olleet valinneet puoliaan suuressa ideologisessa 
taistelussa. Se tarkoitti myös merkittäviä voimasuhteiden muutoksia YK:ssa. 
Neuvostoliiton johtaja Nikita Hruštšov tiettävästi piti Afrikkaa ja Aasiaa rat-
kaisevina taistelutantereina. Hruštšovin mukaan Aasian ja Afrikan kansat tu-
lisivat vakuuttumaan kommunismin paremmuudesta, kunhan teollisuuden 

 
1081 J.N. Hendersonin muistiinpano 8.1.1963. FCO 168/389, TNA; Muistiinpano 1.5., luultavasti 
1963. FCO 168/563, TNA; ”President Kekkonen”, 10.2.1964. FCO 168/1131, TNA. 
1082 Myöhemmin kohteeksi valikoitui Kyproksen arkkipiispa Makarios, mutta muita eurooppalaisia ei 
ole julkisissa asiakirjoissa mainittu.  
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tuotanto asukasta kohden nousisi Neuvostoliitossa korkeammaksi kuin Yh-
dysvalloissa.1083 Tämä näkyi myös IRD:n toiminnassa, jossa huomio kiinnittyi 
entistä enemmän kolmanteen maailmaan.1084 

Kohdehenkilöiden valinnassa näkyivät IRD:n tärkeäksi katsomat paino-
pistealueet, joita olivat 1960-luvun alussa esimerkiksi Afrikka, Laos ja ”hori-
sontissa uhkaava Berliini”.1085 Voidaan päätellä, että Kekkosen valintaan on 
vaikuttanut juuri Berliinin tilanne. Suuri osa kohdehenkilöistä tuli Kansain-
yhteisön maista, joihin Britannialla oli vahvat siteet siirtomaavallan perintönä. 
Tällaisia olivat esimerkiksi Singapore, Ghana, Intia, Nigeria, Malesia ja Tan-
ganjika. Yhdistävänä tekijänä näyttäisi olleen myös se, että kaikkiin kohde-
henkilöihin oli olemassa salainen kanava, niin sanottu takaportti, tai sellainen 
voitiin tarvittaessa avata. 

Kohdehenkilöiden valintaan ei näyttäisi olleen yhtä tiettyä kaavaa. Osa 
henkilöistä valittiin kohteiksi Lontoossa. Britannian hallinnon paikalliset 
edustajat suurlähetystössä tai suurkomissiossa saattoivat myös ehdottaa sopi-
via kohdehenkilöitä. Maailmalla toimineet brittiedustajat olivat merkittävässä 
roolissa operaatioiden toteutuksessa ja saattoivat ehdottaa kohdehenkilöitä 
kiinnostavia aihepiirejä. Korkea-arvoinen henkilö saattoi itsekin pyytää bri-
teiltä tietoa tietystä aihepiiristä tietämättä, että päätyisi kohteeksi. Näin näyt-
tää käyneen Indonesian armeijan kenraalille Ahmad Yanille.1086 

Myös kielitaito on voinut vaikuttaa valintaan. IRD tuotti aineistoa lukui-
silla kielillä, mutta juuri mitään siitä ei käännetty suomeksi. IRD:n pimeistä 
operaatiosta vastannut Special Editorial Unit (SEU) tuotti 1950-luvun lopusta 
lähtien säännöllisesti kommunistien peitejärjestöjä paljastavia tiedotuslehtisiä 
saksaksi ja englanniksi. Myöhemmin lehtisiä alettiin julkaista myös ranskaksi 
ja espanjaksi.1087 

 
1083 Jakobson 1981, 197; Gaddis, John Lewis (2010): “Grand strategies in the Cold War”. Teoksessa 
Lefler, Melvyn P. & Westad, Odd Arne (toim.): Cambridge History of the Cold War. Volume 2: Crises 
and Détente. Cambridge University Press, 12; Syksyllä 1955 Hruštšov ja Bulganin tekivät lähes 
kahden kuukauden kiertueen Aasiassa ja vierailivat Intiassa, Burmassa ja Afganistanissa. Taubman, 
354. 
1084 Lashmar – Oliver, 138. 
1085 J.L. Welserin muistiinpano 19.6.1961. FCO 168/262, TNA; Uusi arkistoaineisto antaa 
laajemminkin ymmärtää IRD:n painopisteen siirtyneen kohti globaalia etelää. Ks. LoBue, 2. 
1086 Esimerkiksi Kuwaitissa brittien yhteyshenkilö ehdotti, että Thread-operaation kohdehenkilöiden 
listalle lisättäisiin kolme henkilöä: sheikki Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, josta tuli sittemmin Kuwaitin 
pääministeri ja hallitsija, Ashraf Tawfiq Lutfi ja Faisal Mazidi. R.A. Burroughsin muistiinpano 
30.6.1961. FCO 168/262, TNA; J.V. Rileyn muistiinpano 26.9.1961. FCO 168/363, TNA; 
Indonesialainen kenraali ja myöhempi asevoimien komentaja Ahmad Yani oli pyytänyt Britannian-
vierailullaan tutkimuksia kommunistien kumouksellisesta toiminnasta. J.L. Welserin muistiinpano 
8.5.1962. FCO 168/452, TNA. 
1087 “I.C.B. – Series”, päiväämätön luettelo. FO 1110/2359, TNA. 
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Afrikassa IRD käynnisti 1960-luvun alussa vuosikymmenen pituisen eri-
koisoperaation, jossa julkaistiin keksityn Loyal African Brothers -järjestön1088 
lehtisiä. Niissä paljastettiin henkilöitä ja järjestöjä, joita pidettiin Neuvostolii-
ton vaikuttaja-agentteina tai tukijoina. Lehtiset julkaistiin englanniksi, rans-
kaksi ja arabiaksi. Kohderyhmä vaikutti kielivalintoihin. Yksittäisiä julkaisuja 
saatettiin tuottaa tapauskohtaisesti vaikkapa puolaksi tai tšekiksi.1089 

Elder ja Thread -operaatioiden asiakirjoissa viitataan pääasiassa englan-
ninkieliseen aineistoon, mutta osa papereista toimitettiin myös ranskaksi. Joi-
denkin kohdehenkilöiden yhteydessä mainittiin erikseen, että he eivät puhu-
neet englantia. Tällainen oli esimerkiksi Senegalin pääministeri Mamadou 
Dia. Hänelle ja Togon presidentti Sylvanus Olympiolle brittien paikallinen 
edustusto pyysikin usein aineistoa ranskaksi käännettynä.1090 Kekkosen koh-
dalla vastaavia merkintöjä ei esiinny. 

Kesäkuun alussa 1961 operaatio Threadia varten laadittu nimilista antaa 
yleiskuvan kohdehenkilöistä. Kaikki seuraavalla listalla mainitut henkilöt oli-
vat sellaisia, joihin briteillä oli jo olemassa salainen kanava tai sellainen voitiin 
avata. 

 
– Jordanian kuningas Hussein 
– Suomen presidentti Urho Kekkonen 
– Togon presidentti Sylvanus Olympio 
– Kolumbian presidentti Alberto Lleras Camargo 
– Burman asevoimien komentaja, kenraali Ne Win 
– Indonesian kenraali Abdul Haris Nasution 
– Malesian valtionpäämies Tunku Abdul Rahman 
– Nigerian pääministeri Abubakar Tafawa Balewa 
– Ghanan presidentti Kwame Nkrumah 
– Intian pääministeri Jawaharlal Nehru.1091 

 

 
1088 Vapaasti suomennettuna Uskolliset afrikkalaiset veljet. 
1089 ”Index of specimens of ‘black’ operations carried out by S.E.U., I.R.D. 1951–1971”. FO 
1110/2359, TNA; Richards, Lee (2020): “IRD Special Operations: An Initial Survey of the Covert 
Propaganda Activities of the Information Research Department”. 
<https://www.psywar.org/content/irdSpecialOperations> (Viitattu 23.3.2020); Loyal African Brothers 
-operaatiosta kattavasti ks. LoBue. 
1090 D.A. Roberts J.H.A. Watsonille 25.4.1962 ja J.H.A. Watson D.A. Robertsille 8.5.1962. Myös 
ranskankielisiä aineistoja löytyy samasta mapista. FCO 168/384, TNA. 
1091 ”Thread”, 5.6.1961. FCO 168/269, TNA. 
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Heistä esimerkiksi Jordanian kuningas Hussein ja Intian pääministeri Nehru 
olivat briteille ennestään tuttuja. Molemmat olivat opiskelleet Britanniassa 
muun muassa maineikkaassa Harrow Schoolin poikakoulussa.1092 

Kohdehenkilön valintaan vaikutti myös tämän poliittinen suuntautumi-
nen. Kohteet eivät saaneet olla liian vasemmalla. Esimerkiksi Tanganjikan 
kauppa- ja teollisuusministerin Asanterabi Zephaniah Nsilo Swain sopivuus 
kyseenalaistettiin. Tämän katsottiin olevan vasemmistoradikaali ja ajavan tii-
viimpiä suhteita kommunistiseen blokkiin.1093 Tanganjika oli brittien hallin-
noima YK:n protektoraatti itäisessä Afrikassa. Se itsenäistyi joulukuussa 1961 
ja yhdistyi siitä muutaman vuoden kuluttua Sansibarin saaren kanssa. Yh-
dessä ne muodostivat Tansanian liittovaltion. 

Lähdeaineisto ei anna suoraa vastausta siihen, miksi Kekkonen valikoitui 
kohdehenkilöksi. Kohteet olivat pääsääntöisesti idän ja lännen blokkien väli-
maastossa tasapainoilevista maista, minkä määritelmän myös Suomi täytti. 
Kekkonen ja Suomi kytkeytyivät myös Berliinin tilanteeseen, joka oli IRD:n 
painopistealue 1960-luvun alussa.1094 Toisaalta Suomella ei ollut samanlaisia 
kytköksiä Britanniaan kuin monilla Kansainyhteisön jäsenillä tai entisillä siir-
tomailla. Toki Suomella oli Britanniaan vanhastaan vahvat taloudelliset siteet. 
Britit näkivät Kekkosen myös keskeisenä henkilönä koko Skandinavian kan-
nalta. Briteillä oli selkeä tarve päästä vaikuttamaan Kekkosen ajatteluun, mikä 
olikin koko IRD:n operaation ydinajatus. Foreign Officen asiakirjoista käy 
ilmi, että yhtenä elementtinä Kekkosen vinoutuneen ajattelun oikaisussa oli 
jonkinlainen informaatio-operaatio. Vaikka asiaan liittyvät tiedot ovat edel-
leen salattuja, täytyy sen viitata IRD:n operaatioihin.  

Oma vaikutuksensa lienee ollut suurlähettiläs Douglas Buskilla, joka työs-
kenteli aktiivisesti Kekkosen käännyttämiseksi ja vaati ulkoministeriöltään li-
sää resursseja propagandatyöhön. Buskin seuraajan Con O’Neillin aktiivisuus 
näkyy jo IRD:n operaatioita käsittelevissä asiakirjoissa. Yksittäisellä edustus-
ton päälliköllä saattoi olla suuri merkitys IRD:n toiminnalle jossakin maassa.  

Britannian uudeksi Intian-suurkomissaariksi New Delhiin kesällä 1960 
saapunut Paul Gore-Booth järkyttyi neuvostopropagandan jatkuvasta läsnä-
olosta. Tilanteen vakavuuden ymmärrettyään Gore-Booth pyysi IRD:ltä apua. 
Paikalle saapunut virkailija arvioi, että brittien vastapropagandaoperaation 
ongelmana oli huono yhteistyö peiteoperaatioita hoitavan IRD:n ja avointa 
positiivista propagandaa hoitavan British Information Servicen (BIS) välillä. 
Intia nousi IRD:n tärkeysjärjestyksessä Gore-Boothin aktiivisuuden myötä. 

 
1092 Brown, Judith M. (2006): “Jawaharlal Nehru and the British Empire: The making of an ‘outsider’ 
in Indian politics.” South Asia: Journal of South Asian Studies, Taylor & Francis, 70; Ashton, Nigel J. 
(2011): “Love’s Labours Lost: Margaret Thatcher, King Hussein and Anglo–Jordanian Relations, 
1979–1990”. Diplomacy  Statecraft, 22:4, Taylor & Francis, 653. 
1093 J.L. Welserin muistiinpano 16.3.1962. FCO 168/262, TNA. 
1094 J.L. Welserin muistiinpano 19.6.1961. FCO 168/262, TNA. 
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Tammikuussa 1962 maahan lähetettiinkin jo ensimmäinen pysyvä IRD:n kent-
tävirkailija.1095 

Intiasta ei voi vetää suoraa yhtäläisyyttä Suomeen, mutta suurlähettiläs 
Buskin huolestuneisuus Kekkosen mielentilasta ja aktiivisuus tilanteen kor-
jaamiseksi lienee vaikuttanut siihen, että Kekkonen nostettiin IRD:n operaa-
tion kohteeksi.  
 
Intian ja Suomen vertaaminen keskenään ei tee oikeutta kummallekaan 
maalle. Satojen miljoonien asukkaiden Intia1096 oli ollut 1800-luvulta lähtien 
brittiläisen imperiumin ehkäpä tärkein siirtomaa, johon viitattiin usein ”kruu-
nun kirkkaimpana jalokivenä”.1097 Intia oli itsenäistynyt 1947, mutta siteet en-
tiseen siirtomaaisäntään säilyivät vahvoina. Toisen maailmansodan jälkeinen 
Suomi taas oli köyhä pohjoinen periferiavaltio, jonka merkitys Britannian nä-
kökulmasta liittyi metsäteollisuuteen ja geopoliittiseen asemaan Neuvostolii-
ton ja Skandinavian välissä. Eroista huolimatta Suomesta ja Intiasta löytyy 
kiinnostavia yhtäläisyyksiä, kun tarkastellaan maiden ulkopolitiikkaa ja brit-
tien informaatiovaikuttamista. 

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että Intian pääministeri Ja-
waharlal Nehru oli IRD:n vaikuttamisyritysten kohteena ainakin vuodesta 
1949. Silloin Britannian New Delhin -suurkomissaari Archibald Nye oli kes-
kustellut Nehrun kanssa kommunismia käsittelevien tietojen vaihtamisesta 
Britannian ja Intian hallintojen välillä. Nehru oli suhtautunut ehdotukseen 
myönteisesti. Sen jälkeen Nye oli pyytänyt toimittamaan Intian hallitukselle 
IRD:n korkeimman tasoista salaista aineistoa, joka tekisi selväksi kommunis-
tien näkemykset ja toiminnan. Suurkomissaari arvioi, ettei Nehru ottanut 
kommunismin uhkaa tarpeeksi vakavasti. Nehrun informointia pidettiin tär-
keänä, koska hänet nähtiin koko Aasian kannalta keskeisenä henkilönä kyl-
män sodan suuressa ideologisessa taistelussa. Nehrun katsottiin olevan joh-
tava liberaali vaihtoehto kiinalaiselle kommunismille.1098 Kekkonen puoles-
taan nähtiin Britannian hallinnossa Skandinavian kannalta keskeisenä henki-
lönä.1099  

Yksi brittien tärkeimpiä kontakteja Intiassa oli maan tiedustelupalvelun, 
Intelligence Bureaun (IB), johtaja Bhola Nath Mullik, jolle toimitettiin useita 

 
1095 McGarr, 138.  
1096 Intian väkiluku oli vuonna 1958 karkeasti satakertainen Suomeen verrattuna. Suomessa oli 4,36 
miljoonaa asukasta, kun taas Intiassa 426 miljoonaa. Intian väestönkasvu on ollut kuitenkin 
huomattavasti Suomea nopeampaa. Kun Suomessa rikottiin viiden miljoonan asukkaan raja 1990-
luvun alussa, oli Intiassa jo lähes 900 miljoonaa asukasta. 
1097 Judd, Dennis (2004): The Lion and the Tiger. The Rise and Fall of the British Raj, 1600–1947. 
Oxford University Press, 94. 
1098 Defty, 117, 206; McGarr, 136. 
1099 Barrington (haastattelu). 
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IRD:n julkaisuja. Näitä olivat muun muassa Interpreter ja Trends in Communist 
Propaganda. Mullikin arvoa nosti hänen läheinen henkilökohtainen suhteensa 
Nehruun. Brittien tietojen mukaan Nehru olisi lukenut suuren osan IRD:n ai-
neistosta. Siitä ei kuitenkaan ollut tietoa, millainen vaikutus lukemisella mah-
dollisesti oli Nehrun tai hänen hallituksensa asenteeseen Neuvostoliittoa koh-
taan. Mullik avusti brittejä myös kertomalla, millaista propagandaa maan hal-
litukselle kannattaisi toimittaa. Britit levittivät IB:n kautta propaganda-aineis-
toaan muuallakin Intian hallintoon. Aineiston uskottavuus kasvoi, kun se tuli 
tiedustelupalvelun kautta. Samalla alkuperäistä lähdettä häivytettiin. IB:n 
avulla IRD:n aineistoa toimitettiin myös intialaisille uutislehdille.1100 Suomes-
sakin briteillä oli hyvät suhteet suojelupoliisiin, jonka kautta Kekkoselle toi-
mitettiin tiedusteluanalyyseja, mutta muitakin kanavia oli käytössä. 

Ulkopolitiikassa Intia pyrki pysyttelemään Suomen tavoin kylmän sodan 
valtablokkien ulkopuolella. Helmikuun puolivälissä 1960 pääministeri Nehru 
viittasi puheessaan Intian ja Suomen samankaltaiseen asennoitumiseen lukui-
sissa tärkeissä kansainvälisissä kysymyksissä. Nehrun mukaan puolueetto-
muuspolitiikka ja ystävällisyyspolitiikka olivat tuoneet maita lähemmäs toisi-
aan.1101 Samoihin aikoihin 1960-luvun taitteessa Nehru oli keskeisesti mukana 
perustamassa Sitoutumattomien maiden liikettä yhdessä Jugoslavian presi-
dentti Josip Broz Titon ja Egyptin presidentti Gamal Abdel Nasserin kanssa. 

Nehru oli ominut Intian ulkopolitiikan hoidon tiukasti itselleen ja toimi 
ikään kuin omana ulkoministerinään kiertäessään maailmalla. Samaa taipu-
musta oli Kekkosella, joka oli pääministerinä 1950-luvun alussa ottanut myös 
ulkoministerin salkun itselleen. Sekä Nehrun että Kekkosen harjoittama ulko-
politiikka herätti tosin Britannian hallinnossa antipatioita. Yhdysvalloissa vi-
ranomaiset ja CIA käyttivät huomattavasti aikaa yrittäessään ymmärtää Neh-
rua.1102 

Nehru ja Kekkonen näyttävät olleen sekä idän että lännen vaikutusyritys-
ten kohteena. Molemmat oli esimerkiksi kutsuttu Moskovan yliopiston kun-
niatohtoreiksi.1103 Neuvostoliitto pyrki myös rakentamaan heihin luottamusta 
samaan tapaan kuin länsivallat. Hyvä esimerkki tästä saatiin kesällä 1959, kun 
Yhdysvaltain varapresidentti Richard Nixon ja Nikita Hruštšov tapasivat 
Moskovassa. Neuvostoliiton suurlähettiläs Aleksei Zaharov toimitti Kekko-
selle jälkikäteen kaksi luottamuksellista muistiota keskustelujen sisällöstä. 
Myöhemmin Kekkonen sai tietää, että hänen lisäkseen vain yksi henkilö itä-
blokin ulkopuolella oli saanut muistiot: Jawaharlal Nehru.1104  

 
1100 McGarr, 137–138. 
1101 IS 15.2.1960. 
1102 McGarr, 141; Brown, 69, 77–78. 
1103 Arvonimeä ei liikaa viljelty. Ennen Kekkosen kutsumista keväällä 1958 kunniatohtoreita oli vain 
kahdeksan. Kekkosen pvk. 29.5.1958. 
1104 Kekkosen pvk. 15.8. ja 22.8.1959. 
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Britit olivat pitkään olleet huolissaan Moskovan vaikutusvallasta Intiassa. 
Neuvostoliitosta virtasi maahan taloudellista apua ja propagandakirjalli-
suutta, minkä lisäksi neuvostoliittolaisista elokuvafestivaaleista oli tullut 
maassa yleinen kansanhuvi. Vuonna 1955 Nehru ja Hruštšov vierailivat tois-
tensa luona, mikä tiivisti maiden suhteita entisestään.1105 

Nehru ja Kekkonen olivat molemmat älykkäitä ja korkeasti koulutettuja 
valtiojohtajia. Nehru oli tosin kulttuurisesti lähempänä Britannian ulkopoliit-
tista eliittiä. Hän oli Harrow’n poikakoulun kasvatti ja oli opiskellut luonnon-
tieteitä Trinity Collegessa Cambridgen yliopistossa.1106 He tunsivat myös hen-
kilökohtaisesti, sillä Nehru oli käynyt Suomessa kesällä 1957.1107  

Vuosien saatossa Kekkonen tapasi muitakin operaatio Threadin kohde-
henkilöitä. Kekkosen toisen presidenttikauden alkuvuosina Suomessa vierai-
livat Tunisian presidentti Habib Bourguiba ja Tanganjikan presidentti Julius 
Nyerere. Jälkimmäinen teki Kekkoseen vaikutuksen. ”Nyerere on älykäs 
mies, nopea repliikeissään ja realistinen politiikassaan.”1108  

Vierailuvaihto kytkeytyi 1950-luvulta alkaneeseen afrikkalaisten ja aasia-
laisten maiden ryhmän painoarvon nousuun YK:ssa, kun entiset siirtomaat 
alkoivat itsenäistyä. Suomessa koettiin tarvetta uusiin ulkopoliittisiin avauk-
siin, kun Sitoutumattomien maiden liike alkoi saada enemmän kanta-
vuutta.1109 

 
Operaatio Threadin alkuvaiheessa IRD:ssä päätettiin, että kohdehenkilöille 
toimitetun informaation piti perustua tiukasti tosiasioihin. Propagandapuoli 
tuli jättää minimiin. Myöhemmin jopa todettiin, että kyse ei ollut lainkaan pro-
pagandasta vaan ”vakavista tutkimuksista älykkäille korkean tason valtio-
miehille”.1110 

Aihepiirejä valittiin kohteiden kiinnostusten mukaan. Lisäksi aineisto rää-
tälöitiin, tai ainakin oli tarkoitus räätälöidä, henkilökohtaisesti jokaiselle vas-
taanottajalle niin, että näiden kyvykkyys ja näkökulma huomioitiin. IRD:ssä 
katsottiin, että toisille riittäisivät lyhyet yleisluontoiset yhteenvedot, toisille 
taas tuli toimittaa pitkiä ja yksityiskohtaisia raportteja. Uskottavuuden lisää-
miseksi aineiston tuli muistuttaa tyyliltään Foreign Officessa laadittuja tiedus-

 
1105 McGarr, 135. 
1106 Brown, 72. 
1107 HS 19.6.1957; Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. 
1108 Suomi 1994, 47. 
1109 Sama, 47. 
1110 J.L. Welserin muistiinpano 10.4.1962. FCO 168/382, TNA. 
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telukatsauksia. Ainoastaan todellisessa hätätilanteessa voitiin harkita kana-
van vaarantamista toimittamalla sellaista aineistoa, joka saisi vastaanottajan 
kyseenalaistamaan sen luotettavuuden.1111 

Toimitettu aineisto oli luonteeltaan poliittista ja usein jollakin tapaa län-
nelle myötämielistä. Se saattoi käsitellä kommunistien soluttautumista asevoi-
miin tai kommunistista propagandaa mutta myös yleispoliittisia tapahtumia. 
Alkuvaiheessa suunniteltiin sellaistakin, että aineistoa toimitettaisiin samoista 
aihepiireistä jokaiselle vastaanottajalle mutta henkilökohtaisesti räätälöitynä. 
IRD:ssä nostettiin esille kuusi teemaa, joita tulisi käsitellä: 

 
A) Kiinan ja Neuvostoliiton suhteet ja eroavaisuudet 
B) Neuvostoliiton suhtautuminen Berliiniin ja erilliseen 
rauhansopimukseen Saksan kanssa 
C) Venäläisten taloudellinen ja poliittinen tunkeutuminen Afrikkaan, 
Aasiaan, Lähi-itään ja Latinalaiseen Amerikkaan 
D) Kriittinen analyysi Neuvostoliiton ja Kiinan opillisista 
lausunnoista ja propagandasta 
E) Länsi-Euroopan taloussuhteet (Euroopan talousyhteisö, EEC, eli ns. 
kuutoset ja Euroopan vapaakauppajärjestö, Efta, eli ns. seitsikko) 
F) Lännen apu alikehittyneille maille1112 

 
Aiheet olivat ajankohtaisia. Esimerkiksi kahden kommunistisen suurvallan, 
Kiinan ja Neuvostoliiton, suhde oli alkanut rakoilla 1950-luvun loppua koh-
den. Nikita Hruštšov oli onnistunut suututtamaan Mao Zedongin ehdotta-
malla yhteisen sukellusvenelaivueen rakentamista ja sotilasradioaseman pe-
rustamista Kiinan maaperälle. Kiinan ja Intian rajaselkkauksessa vuonna 1959 
Hruštšov oli tukenut hiljaisesti Intiaa. Seuraavana vuonna hän veti Neuvosto-
liiton lähettämät tekniset asiantuntijat pois Kiinasta.1113  

IRD:n toimintatapa näyttää kuitenkin muuttuneen suunnitellusta, kun 
operaatiot etenivät käytännössä. Usein tietystä aiheesta valmisteltiin ja toimi-
tettiin paperi kohdehenkilölle tarpeen mukaan, minkä jälkeen vasta mietittiin, 
voisiko saman paperin toimittaa pienin muutoksen jollekin toiselle kohteelle. 

 
1111 FO:n laatimat luottamukselliset katsaukset kulkivat nimellä ”Intel”, joihin ohjeistuksessa 
nimenomaan viitattiin. Ralph Murray D.C. Hopsonille 14.6.1961, FCO 168/269, TNA; ”Thread”, 
5.6.1961. FCO 168/269, TNA; IRD:n taloudellisen neuvonantajan, tohtori Werner Klattin 
muistiinpano 19.2.1962. FCO 168/382, TNA; J.L. Welserin muistiinpano 10.4.1962. FCO 168/382, 
TNA. 
1112 ”Thread”, 5.6.1961. FCO 168/269, TNA. 
1113 Radchenko, Sergey (2010): “The Sino-Soviet split”. Teoksessa Lefler, Melvyn P. & Westad, Odd 
Arne (toim.): Cambridge History of the Cold War. Volume 2: Crises and Détente. Cambridge 
University Press, UK, 350. 
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Syksyllä 1961 valmisteltiin Burman kenraali Ne Winille aineistoa, joka käsit-
teli Kiinan kommunistisen kansantasavallan väestön liikakasvua ja sen ai-
heuttamaa uhkaa naapurimaille. Kun paperi alkoi olla valmis, pohdittiin 
IRD:ssä vastaavan toimittamista myös Indonesiaan ja Malaijaan.1114 Indonesi-
assa kohteena olivat ulkoministeri Subandrio ja puolustusministeri, kenraali 
Abdul Haris Nasution. Silloisen Malaijan liittovaltion alueella kohteita olivat 
esimerkiksi Singaporen pääministeri Lee Kuan Yew ja myöhempi Malesian 
valtionpäämies Tunku Abdul Rahman. Mahdolliseksi vastaanottajaksi esitet-
tiin myös Intian Nehrua.1115 

Aineistoa räätälöidessä pyrittiin ymmärtämään paitsi kohdehenkilön ajat-
telua myös laajemmin paikallisia olosuhteita ja historiaa. Entisten siirtomai-
den kohdalla todettiin, että kolonialistisen hallinnon haitat olivat hyvin muis-
tissa mutta sen edut olivat päässeet unohtumaan. Tällöin Neuvostoliitto py-
rittiin esittämään entisen kolonialistisen isännän mahdolliseksi seuraajaksi. 
Tämä oli osoittautunut tehokkaaksi pelotteeksi esimerkiksi Burmassa ja Lähi-
idässä.1116  

Kimmoke aineiston valmisteluun saattoi tulla myös jonkun kohdehenkilön 
antamasta lehtihaastattelusta, jota Foreign Officessa luettiin ja analysoitiin tar-
kasti. Sen perusteella arvioitiin henkilön ajattelua ja suunniteltiin, miten siihen 
voitaisiin vaikuttaa.1117  

Papereiden valmistelu saattoi olla pitkä prosessi. Maaliskuussa 1962 
IRD:ssä päätettiin toimittaa Kyproksen arkkipiispa Makariokselle aineistoa 
Maailman ammattiyhdistysten liiton (World Federation of Trade Unions, 
WFTU) toiminnasta. Liitto koostui pääasiassa kommunisteihin myönteisesti 
suhtautuvista ammattiliitoista. Sitä onkin pidetty Neuvostoliiton peitejärjes-
tönä.1118  

Makarios oli kirkollisesta arvostaan huolimatta myös Kyproksen presi-
dentti. Hänen hallituksellaan oli vaikeuksia kieltää WFTU:n suunniteltua ko-
koontumista Kyproksella. Se oli tarkoitus järjestää huhtikuun alussa – siis var-
sin pian. IRD sai valmisteltua ensimmäisen version aineistosta jo muutamassa 
päivässä. Viiden liuskan pituinen katsaus lähetettiin Kyprokselle. IRD:ssä ole-
tettiin, että se toimitettaisiin arkkipiispalle, mutta toisin kävi. Perjantaina 13. 
huhtikuuta paperi palautettiin Lontooseen. Britannian Kyproksen-suurko-
missaari oli lukenut paperin mutta piti sitä liian pitkäveteisenä ja laajana. Ai-

 
1114 J.V. Rileyn muistiinpano 12.10.1961. FCO 168/377, TNA. 
1115 J.L. Welserin muistiinpano 29.11.1961. FCO 168/377, TNA. 
1116 Werner Klattin muistiinpano 19.2.1962. FCO 168/382, TNA. 
1117 Esimerkiksi arkkipiispa Makarioksen haastattelu paikalliselle uutistoimistolle 15.2.1962. FCO 
168/383, TNA. 
1118 Staar, Richard Felix (1991): Foreign Policies of the Soviet Union. Hoover Institution Press, 
Stanford University, Kalifornia, USA, 84–85. 
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neistosta puuttui myös viittaus tulevaan kokoontumiseen. Uusi luonnos saa-
tiin tehtyä vasta 22. kesäkuuta, ja se lähetettiin jälleen Kyprokselle, Nikosiaan. 
Kuukauden kuluttua Nikosiasta vastattiin, että nyt aineisto kelpaisi toimitet-
tavaksi. WFTU:n kokous oli tosin ehditty pitää suunnitellusti jo huhtikuussa, 
yli kolme kuukautta aiemmin.1119 

Tämä ei kuitenkaan ollut vielä mitään verrattuna Makariokselle valmistel-
tuun toiseen paperiin, joka käsitteli Neuvostoliiton taloudellisen avun vaa-
roja. Paperin valmistelu oli aloitettu ties milloin. Se saatiin kirjoitettua ensim-
mäisen kerran valmiiksi helmikuun alussa 1962. Ongelmana kuitenkin oli, 
ettei konkreettista näyttöä talousavun ja kauppasuhteiden vaarojen realisoi-
tumisesta löytynyt helposti, kun piti pysytellä tiukasti faktoissa. Tässä kohtaa 
avuksi otettiin Suomi. Seuraavassa luonnoksessa yöpakkaskriisi esiteltiin ha-
vainnollistavana esimerkkinä siitä, kuinka myös itäblokin ulkopuoliset maat 
saattoivat joutua Neuvostoliiton painostuksen kohteeksi. Paperissa kerrottiin 
joulukuussa 1958 Suomen hallitusta vastaan kohdistetusta vaarallisesta pro-
pagandakampanjasta sekä lainaneuvottelujen ja muiden yhteisten projektien 
jäädyttämisestä. Vastaavaa painostusta kerrottiin käytetyn myös syksyllä 
1961, eli noottikriisin yhteydessä.1120  

Luonnos lähetettiin kommenteille. Britannian hallinnon suhteista Kansain-
yhteisöön vastannut Commonwealth Relations Office (CRO) toivoi, että pape-
rissa mainittaisiin vielä muitakin konkreettisia esimerkkejä kuin Suomen ta-
paus.1121  

Paperi kirjoitettiin jälleen uusiksi, ilmeisesti useammankin kerran. Vielä 
marraskuussa 1962 paperiin tehtiin muutoksia. Tässä vaiheessa aineistoa oli 
pyöritetty jo vähintään yhdeksän kuukautta. Viimeisessä arkistossa säily-
neessä versiossa ei Suomea enää mainittu sanallakaan.1122 
 
Operaatioiden käytännön toteutus eteni vaiheittain. Kun kohdehenkilölle so-
piva aihe oli päätetty, siitä valmisteltiin paperi sopivaan muotoon. Valmiste-
lusta vastasi SEU, joka konsultoi kohdehenkilön kotimaasta vastannutta jaos-
toa. SEU:n vastuulla oli erittäin arkaluontoisten operaatioiden materiaalien 
kirjoittaminen ja tuotanto. Vuonna 1963 siellä työskenteli 26 henkilöä.1123 

Alustava luonnos kiersi kommentoitavana jaostoissa ja usein myös paikal-
lisessa diplomaattisessa edustustossa. Aineistoa muokattiin välillä reilustikin, 
kunnes lopputulos oli halutunlainen. IRD:ssä työskenteli omia kirjoittajia, 

 
1119 Ks. muistiinpanot mapissa FCO 168/384, TNA. 
1120 Luonnos “Trade and Aid – The Soviet Political Offensive”. FCO 168/382, TNA. 
1121 M. Scott J.L. Welserille 16.4.1962. FCO 168/382, TNA. 
1122 John Raynerin muistiinpano 16.8.1962. FCO 168/382, TNA; “Diplomatic Relations with the 
Soviet Union”. FCO 168/382, TNA; Muistiinpano 19.11.1962. FCO 168/382, TNA. 
1123 Richards 2020; Crowson, Ashley (2018): The Gemini News Service: Journalism, Geopolitics and 
the Decolonisation of the News? 1967–2002. King’s Collage, 125. 
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mutta myös ulkopuolisia avustajia käytettiin. Aineistoa saattoi valmistella 
myös paikallisen lähetystön tiedotusvirkailija, mutta lopulliseen muotoonsa 
paperit hiottiin IRD:ssä.1124 Luultavasti ulkopuolisia kirjoittajia ei hyödynnetty 
kaikkein arkaluontoisimmissa operaatioissa.  

Seuraavaksi paperi toimitettiin kohdehenkilölle salaisen kanavan kautta. 
Britit olivat rakentaneet epävirallisia yhteyksiä korkeisiin päättäjiin jo aiem-
min, kuten esimerkiksi Kekkosesta tiedetään.1125  

Lähes kaikki tiedot käytetyistä kanavista on edelleen salattu alkuperäisläh-
teistä. Näyttää siltä, että ainakin joissain tapauksissa aineiston toimitti perille 
Britannian hallinnon virallinen edustaja, kuten suurlähettiläs. Aineistoa saat-
toi toimittaa myös paikallinen IRD:n työntekijä. Britannian Dakarin-suurlähe-
tystössä työskennellyt David A. Roberts mainitsi raportissaan huhtikuussa 
1962 toimittaneensa Berliiniä käsitelleen paperin henkilökohtaisesti Togon 
presidentti Sylvanus Olympiolle.1126 Kanava eli yhteyshenkilö saattoi myös 
olla esimerkiksi sotilasattasea tai brittiläinen kuvernööri.  

Osa kanavista oli järjestetty ulkomaantiedustelupalvelu SIS:n tai sisäisestä 
turvallisuudesta vastanneen Security Servicen eli MI5:n kautta. Intiassa ai-
neistoa toimitti MI5:n yhteysupseeri, security liaison officer eli SLO.1127 SIS:n toi-
mijat on säännönmukaisesti salattu asiakirjoista edelleen. Security Servicesta 
tai MI5:stä löytyy yksittäisiä salaamattomia mainintoja. 

MI5 oli rakentanut toisen maailmansodan aikana ja kylmän sodan alkuvai-
heessa koko Britti-imperiumin laajuisen turvallisuusverkoston. Parhaimmil-
laan MI5:llä oli 42 ulkomaista toimistoa, joiden johdossa oli yleensä SLO. Hei-
dän tehtävänsä oli toimia paikallisen hallinnon turvallisuusneuvonantajina ja 
yhteyshenkilöinä Lontooseen. Yhteysupseerit keräsivät paikalliselta hallin-
nolta tiedustelutietoa, erityisesti kommunisteihin liittyen, ja toisaalta myös ja-
koivat brittien tiedustelutietoa paikallisille.1128 

Osa yhteysupseereista jäi paikoilleen siirtomaiden itsenäistyessä. Esimer-
kiksi Intiassa Nehrun hallitus antoi SLO:n jäädä maahan. MI5 ja Intian oma 

 
1124 Esimerkiksi Mandalayn edustuston tiedotusvirkailija oli kirjoittanut Kiinan kansantasavallan 
väestönkasvun ongelmista kaksi paperia, jotka sitten yhdistettiin IRD:ssä yhdeksi paperiksi. Samalla 
aineistoa muokattiin reilusti. JV. Rileyn muistiinpano 12.10.1961. FCO 168/377, TNA.  
1125 ”Thread”, 5.6.1961. FCO 168/269, TNA. 
1126 D.A. Roberts Lontooseen 25.4.1962. FCO 168/384, TNA. 
1127 J.V. Rileyn muistiinpano 26.9.1961. FCO 168/363, TNA. 
1128 Hashimoto, Chikara (2012): “British Security Liaison in the Middle East: The Introduction of 
Police/Security Advisers and the Lebanon–Iraq–Jordan ‘Anti-Communist Triangle’ from 1949 to 
1958.” Intelligence and National Security, Routledge, 27:6, 871–872; Shaw, Alexander Nicholas 
(2019): The British intelligence community in Singapore, 1946–1959: Local security, regional 
coordination and the Cold War in the Far East. Väitöskirja, The University of Leeds, 214; Andrew, 
Christopher: “Security Service MI5, History, the Cold War, the British Empire and Commonwealth”. 
<https://www.mi5.gov.uk/the-british-empire-and-commonwealth> (Viitattu 19.11.2020). 
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turvallisuuspalvelu tekivät läheistä yhteistyötä vuosikausia. Ghanassa presi-
dentti Kwame Nkrumah, joka oli hänkin IRD:n operaatio Elderin kohdehen-
kilö, pyysi MI5:n yhteysupseeria jäämään maahan itsenäistymisen jälkeen 
vuonna 1957. Kenian itsenäistyessä presidentti Jomo Kenyatta puolestaan 
pyysi MI5:n apua maan poliisivoimien kouluttamiseen. Yhteysupseereiden si-
joittaminen entisiin siirtomaihin loppui 1960-luvun kuluessa samalla kun 
koko Britti-imperiumin jäänteet hiljalleen murentuivat. MI5:n sijasta entisissä 
siirtomaissa alkoi operoida ulkomaantiedustelupalvelu SIS.1129 

Paikallista hallintoa ja päättäjiä tunteneet MI5:n yhteysupseerit olivat epäi-
lemättä avainroolissa salaisten kanavien avaamisessa ja IRD:n aineiston toi-
mittamisessa. 

Aineiston uskottavuutta oletettavasti lisäsi se, että paperit muistuttivat tie-
dusteluanalyyseja ja ne toimitettiin salaista kanavaa pitkin, ikään kuin tiskin 
alta. Välillä briteillä ei ollut suoraa kanavaa kohdehenkilöön vaan ainoastaan 
tämän lähellä olevaan henkilöön. Tällöin jouduttiin luottamaan siihen, että pa-
peri päätyisi välikädeltä joskus lopulliselle kohteelle saakka. Esimerkiksi Kek-
kosen kohdalla kanava avattiin vuonna 1957 Rex Bosleyn ja Kaarlo Hillilän 
kautta. Vuonna 1959 kanava avattiin uudelleen adjutantti Urpo Levon väli-
tyksellä. Lähdeaineistosta ei kuitenkaan käy ilmi, toimiko juuri Levo yhteys-
henkilönä. 

Joissain tapauksissa brittien paikallinen edustusto pyysi useampia kopi-
oita tietylle henkilölle räätälöidystä paperista, jotta sen voisi toimittaa muille-
kin henkilöille samassa maassa.1130 Toisaalta paperi saatettiin myös jättää toi-
mittamatta muille, koska haluttiin ylläpitää mielikuvaa henkilökohtaisesta 
luottamuksellisesta kanavasta ja huippusalaisesta materiaalista. Kohdehenki-
lön pelättiin ärsyyntyvän, jos hän saisi selville, että myös muut vallankäyttäjät 
olivat saaneet saman aineiston.1131 
 
Korkean tason vaikuttamisoperaatio pidettiin pienen piirin tiedossa. Mukana 
oli vain suppea osa IRD:stä, joka oli jo itsessään salainen osasto Foreign Offi-
cen sisällä. Toimijat näyttävät olleen pääsääntöisesti vanhempaa ja kokeneem-
paa kaartia. Mukana oli entisiä ja nykyisiä päälliköitä, joista moni oli hankki-
nut kannuksensa jo sota-ajan psykologisen sodankäynnin operaatioissa. Ai-
neiston valmistelussa oli mukana korkeatasoisia asiantuntijoita. Esimerkiksi 

 
1129 Andrew, Christopher: Security Service MI5, History, the Cold War, the British Empire and 
Commonwealth. 
1130 Esimerkiksi Maailman ammattiyhdistysten liittoa WFTU:ta käsitellyt paperi oli alun perin 
räätälöity Kyproksen presidentille, arkkipiispa Makariokselle, mutta Britannian Kyproksen-
suurkomissaari Ivor Porter halusi jakaa sen myös kaikille Kyproksen hallituksen ministereille. E.E. 
Wynne J.L. Welserille 23.7.1962. FCO 168/384, TNA; IRD:n yhteyshenkilö Dakarissa halusi 
puolestaan jakaa Togossa olleelle kohdehenkilölle tarkoitetut aineistot myös Senegalin 
ulkoministerille. J.V. Rileyn muistiinpano 26.9.1961. FCO 168/363, TNA. 
1131 Tästä esimerkkinä Watson D.A. Robertsille 8.5.1962. FCO 168/384, TNA. 
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Kyproksen arkkipiispa Makariokselle tarkoitettua, kommunististen maiden 
kauppaa ja talousapua käsitellyttä paperia tarkisti ja kommentoi Kiinan maa-
talouteen erikoistunut tohtori Werner Klatt. Hän oli saksalainen emigrantti, 
joka oli paennut ennen sotaa Britanniaan. Sodan jälkeen Klatt toimi pitkään 
Foreign Officessa ja IRD:ssä taloudellisena neuvonantajana.1132 

IRD:n lisäksi operaatioista tiesivät ainakin kohdehenkilön kotimaan brit-
tiedustuston johto, MI5, SIS ja kohdemaasta vastannut Foreign Officen osasto. 
Asiakirjojen perusteella näyttää siltä, että kokonaisuutta hallittiin IRD:stä kä-
sin. Kohdemaan edustusto on luultavasti tiennyt kerrallaan vain yhdestä tai 
muutamasta kohteesta ja aineiston toimittamisesta näille.  

Operaatioon liittyvät asiakirjat leimattiin paitsi erittäin salaisiksi myös 
guard-merkinnällä. Jälkimmäistä sai käyttää vain pienessä osassa erittäin sa-
laisia asiakirjoja. Kyseisten asiakirjojen tuli olla niin tulenarkoja, ettei niiden 
sisällöstä saanut mainita sanallakaan edes amerikkalaisille liittolaisille.1133  

Korkeat salausvaatimukset vaikuttivat myös operaation toteutukseen. Li-
byan kruununprinssi Sayyid Hasan al-Rida al-Mahdi al-Sanusia kaavailtiin 
IRD:ssä kohteeksi kesäkuussa 1961. Joku brittihallinnon sisältä oli kuitenkin 
mennyt lipsauttamaan amerikkalaisille mahdollisesta Thread-operaatiosta, 
jonka kohteena olisi kruununprinssi. Kun asia kävi ilmi, IRD:n virkamies Ed-
ward E. Wyndham ehdotti, ettei Libyaan lähetettäisikään aineistoa.1134 

Operaatioiden erittäin korkeaa guard-turvaluokitusta perusteltiin muun 
muassa sillä, että kohdehenkilöille piti voida ilmaista Britannian hallituksen 
ajattelua myös silloin, kun se olisi ristiriidassa Yhdysvaltain hallinnon näke-
mysten kanssa. Jos guard-luokituksesta olisi luovuttu, olisi siitä voinut koitua 
myöhemmin ongelmia amerikkalaisten kanssa. Samalla kuitenkin tiedostet-
tiin, että korkea-arvoisille kohdehenkilöille toimitetut tiedot saattaisivat pää-
tyä ennemmin tai myöhemmin amerikkalaisten tietoon. Amerikkalaiset kun 
saattaisivat itsekin pitää epävirallisia yhteyksiä samoihin henkilöihin.1135 Voi 
myös olla, että guard-luokituksen käytöllä haluttiin pitää brittien omia tiedus-
telulähteitä ja kanavia salassa. 

 
1132 Werner Klattin muistiinpano 19.2.1962. FCO 168/382, TNA; Muistokirjoitus ”Werner Klatt 
(1904–87)”. The China Quarterly No. 111 (Sep., 1987), 473–474. 
1133 ”Thread”, 5.6.1961. FCO 168/269, TNA; Guard-salausluokituksen käytössä on voinut olla 
vaihtelua ajan saatossa, mutta oikeansuuntaisen kuvan sen merkityksestä saa Lontoon 
tiedustelukomitean linjauksesta vuodelta 1947. Tuolloin päätettiin, että kyseistä luokitusta saisi 
käyttää vain hyvin pienessä osassa asiakirjoja. Kyseisten asiakirjojen  sisällöstä ei saanut puhua edes 
amerikkalaisille. Guard-asiakirjat voisivat esimerkiksi sisältää viittauksia Yhdysvaltain sisäisiin 
asioihin, kommentteja tai arvioita amerikkalaisista henkilöistä tai tietoa Britannian ja Yhdysvaltain 
politiikkojen ristiriidoista. Myös näihin liittyvät valmistelussa olevat asiakirjat tuli suojata guard-
luokituksella. J.I.C. (47) 66th Meeting 3.10.1947. CAB 159/2, TNA. 
1134 E. Wyndhamin muistiinpano 16.6.1961. FCO 168/262, TNA. 
1135 E. Wyndhamin muistiinpano 16.6.1961. FCO 168/262, TNA; J.L. Welserin muistiinpano 
19.6.1961. FCO 168/262, TNA. 
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Jälkikäteen tiedetään, että osa kohdehenkilöistä tai sellaisiksi kaavailluista 
oli läheisissä väleissä CIA:n tai muiden amerikkalaisten kanssa. Sellaisia olivat 
esimerkiksi Indonesian kenraali Ahmad Yani, Jordanian kuningas Hussein ja 
Singaporen pääministeri Lee Kuan Yew.1136 
 
Operaatio Thread näyttäisi käynnistyneen kokonaisuudessaan virallisesti 
vuonna 1960 ja jatkuneen ainakin vuoteen 1964 saakka. Alkuvaiheessa oli laa-
dittu muutamia listoja kohdehenkilöistä, joille pyrittiin toimittamaan aineis-
toa säännöllisesti. Myöhemmin mukaan otettiin uusia kohteita, kun tarvetta 
ilmeni. Esimerkiksi Kyproksen arkkipiispa Makarios otettiin kohteeksi vuo-
den 1962 taitteessa.1137   

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että britit eivät olisi aiemmin tai myöhem-
min toimittaneet luottamuksellista informaatiota korkeille vallankäyttäjille ja 
pyrkineet rakentamaan luottamuksellisia suhteita. 

Yksittäisen henkilön kohdalla IRD saattoi ajoittaa operaation aloituksen 
sen mukaan, milloin kohde olisi mahdollisimman vastaanottavainen brittien 
tarjoilemalle informaatiolle. Burman kenraali Ne Win vieraili Lontoossa tou-
kokuussa 1961. Kesäkuussa Foreign Officessa todettiin Ne Winin palanneen 
kotimaahansa tyytyväisenä onnistuneen vierailun jälkeen ja olevan vastaan-
ottavaisella tuulella. Tilaisuutta haluttiin käyttää hyväksi ja toimittaa kenraa-
lille operaation ensimmäinen Elder-paperi.1138 

6.3 KEKKONEN KOHTEENA 

Britannian lähetystö oli toimittanut Urho Kekkoselle suomenkielisiä lehdistö-
katsauksia ja IRD:n alemman tasoista materiaalia jo tämän pääministeriaikana 
1950-luvulla.   

Sanomalehtikatsauksissa käsiteltiin britti-imperiumin sisäisiä asioita, poli-
tiikkaa ja taloutta. Mukaan oli poimittu runsaasti sotakalustoa ja sotilasasioita 
käsitteleviä artikkeleita. Tammikuulle 1955 päivätyssä katsauksessa kerrottiin 
Britannian laivaston DH 110 -hävittäjistä ja uusista ohjuksista, brittisotilaiden 
toiminnasta Norjassa, suihkukoneista, sukellusveneiden torjunnasta ja lentä-
jien talvipelastuskurssista Norjassa. Mukana oli kevyempiäkin poimintoja, 

 
1136 Werner, 182, 209, 401–402, 441. 
1137 R.A. Burroughsin muistiinpano 12.12.1961. FCO 168/381, TNA; E. Wynnen muistiinpano 
26.1.1962. FCO 168/381, TNA; J.L. Welser R.A. Burroughsille 22.3.1962. FCO 168/384, TNA. 
1138 Ashton, S.R. (2005): “Mountbatten, the Royal Family, and British Influence in Post-Independence 
India and Burma”. The Journal of Imperial and Commonwealth History Vol. 33, No. 1, tammikuu 
2005. Routledge, UK, 83; J.L. Welserin muistiinpano 12.6.1961. FCO 168/262, TNA. 
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kuten artikkeli prinsessa Margaretin Karibian-matkalle valittujen pukujen vä-
reistä.1139 

Kekkonen on säilyttänyt arkistossaan ainakin muutamia IRD:n 1950-luvun 
puolivälissä julkaisemia kirjasia. Niissä käsitellään esimerkiksi kommunistien 
kansainvälisiä peitejärjestöjä ja Neuvostoliiton rikkomia kansainvälisiä sopi-
muksia.1140 

Tarkkaan ei tiedetä, milloin Kekkonen päätyi operaatio Threadin koh-
teeksi. Britit olivat avanneet salaisen kanavan jo vuonna 1957. Samassa yhtey-
dessä Rex Bosley oli tiedustellut Kaarlo Hillilältä, mitkä aihepiirit Kekkosta 
kiinnostaisivat.1141 Jonkinlainen Threadin kaltainen informaatio-operaatio oli 
luultavasti valmisteilla jo tuolloin, koska britit halusivat tietää, millaista ai-
neistoa Kekkoselle kannattaisi toimittaa. 

Kanavan uudelleenavaamisen syksyllä 1959 täytyi jo kytkeytyä Thread- ja 
Elder-operaatioihin, sillä viimeistään seuraavana vuonna aineistoa ryhdyttiin 
toimittamaan.1142 Bowman-nimiseen henkilöön viitattiin myös yhdessä Elde-
riä käsittelevässä asiakirjassa.1143  

Suurlähettiläs Douglas Busk mainitsi syksyllä 1960 korkean tason infor-
maation syöttämisen yhtenä keinona Kekkosen käännyttämisessä lännen 
tielle. Busk myös raportoi Lontooseen siitä, että henkilökohtaisten tapaamis-
ten lisäksi Kekkoselle oli viestitty ”muita kanavia” pitkin.1144 Joulukuussa 1960 
brittien tiedetään toimittaneen Kekkoselle aineistoa Wienin nuorisofestivaa-
lista.1145 Erään toisen muistion yhteydessä mainittiin, että aineiston toimitta-
minen alkoi vuonna 1960.1146 

Maaliskuun ensimmäisenä päivänä 1961 Britannian Helsingin-suurlähe-
tystön väliaikainen asiainhoitaja, lähetystöneuvos W. N. Monteith kirjoitti 
Lontooseen Foreign Officen pohjoisen osaston päällikölle R. H. Masonille ja 

 
1139 Fields 2019, 276–277; Britannian värineuvosto oli päätynyt peräti kolmeen uuteen väriin 
Margaretin puvuissa. Ne olivat ”Karibian kulta”, ”Bermudan sininen” ja ”sokeriruoko”. 
Sanomalehtikatsaukset. 21/44, UKA. 
1140 Kekkosen arkistosta löytyy esimerkiksi kaksi IRD:n ”Facts about”-julkaisua vuodelta 1955 sekä 
päiväämätön julkaisu Neuvostoliiton toiminnasta ja kommunistisista puolueista Lähi-idässä. 21/36, 
UKA; ”Facts About Soviet International Front Organisations”-julkaisua toimitettiin myös esimerkiksi 
SYT:lle. Fields 2015, 323. 
1141 Hillilän pvk. 7.8.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
1142 Nicholas Barringtonin muistiinpano 3.4.1962. FCO 168/452, TNA. 
1143 Mikäli kyseessä on sama Bowman, lienee käsin kirjoitettu nimi jäänyt vahingossa salaamatta. 
SIS:n työntekijöiden nimet on säännönmukaisesti salattu yhä asiakirjoista. G.F.N. Reddaway C.R. 
Barclaylle 12.3.1962. FCO 168/383, TNA. 
1144 Busk Lontooseen 7.9.1960. FO 371/151488, TNA; Busk Lontooseen Lordi Homelle 22.8.1960. 
”Her Majesty’s ambassador’s and Sir Patrick Reilly’s meeting with the President of Finland”. PREM 
11/3306, TNA. 
1145 Salasähke Foreign Officesta Britannian Helsingin-suurlähetystöön 2.12.1960. FCO 168/438, 
TNA. 
1146 Barringtonin muistiinpano 3.4.1962. FCO 168/452, TNA. 
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kertoi ”arvokasta taustatietoa” Kekkosen ajattelusta. Asiakirjoista ei käy ilmi, 
mitä tiedot tarkalleen ottaen olivat. Voitaneen olettaa, että ne olivat peräisin 
Tamminiemessä asuneelta ja presidentille englantia opettaneelta John 
Haycraftilta. Tämä on oletettavasti raportoinut lähetystölle keskusteluistaan 
Kekkosen kanssa ja muista havainnoistaan. Keskusteluissa nousi esille Kek-
kosen kiinnostus Laosin tilanteeseen. Monteith ehdottikin kirjeessään, että 
Kekkoselle tulisi ennen pitkää välittää aineistoa juuri Laosin tilanteesta.1147 

Laosin tapahtumat 1950- ja 60-luvuilla kytkeytyivät Vietnamin sotaan. 
Laos oli julistettu Kambodzhan tapaan puolueettomaksi maaksi Geneven 
konferenssissa vuonna 1954, kun Indokiinan sota oli päättynyt. Laosissa käy-
tiin kuitenkin jatkuvasti sisäistä valtataistelua, joka paheni, kun Vietnamin 
sota kärjistyi. Prinssi Souvanna Phouman johtama Laosin hallitus pyrki estä-
mään Vietnamissa alkaneen sissisodan ulottumisen maahansa ja säilyttämään 
puolueettomuutensa. Hallitus oli kuitenkin pahassa raossa, koska sitä vastaan 
toimivat sekä oikeistolaiset että vasemmistolaiset sissiliikkeet. Valtataistelu 
kärjistyi avoimeksi sisällissodaksi 1950-luvun lopussa. Pohjois-Vietnamin ar-
meija ja kommunistinen Pathet Lao -sissiliike kävivät Kiinan ja Neuvostoliiton 
tukemina aseellista taistelua hallituksen joukkoja vastaan. Yhdysvallat puo-
lestaan avusti kommunisteja vastaan taistelleita joukkoja. Yhdysvaltain hal-
linnossa Laosin tilanne nähtiin kriittisenä koko Kaukoidän kannalta. Presi-
dentti Dwight D. Eisenhower totesi virkakautensa päätteeksi seuraajalleen 
John F. Kennedylle, että Laosin menettäminen kommunisteille tarkoittaisi 
”korkin irtoamista pullosta”.1148 

Haycraftin mukaan Kekkosen myötätunto oli pääministerinä toimineen 
prinssi Phouman puolella. Kekkonen uskoi, että oli lännen edun mukaista pi-
tää Laos puolueettomana maana. Haycraft arveli Kekkosen rinnastavan Lao-
sin Suomeen. Kun Kekkonen oli kertonut Phouman tehneen sopimuksen 
kommunistien kanssa, Haycraft oli kysynyt, oliko Phouma mennyt kommu-
nistien puolelle. Presidentti oli vastannut ironisesti hymyillen ”ei” ja toden-
nut, että sopimuksen tekeminen kommunistien kanssa ei vielä tarkoittanut 
heidän puolelleen menemistä.1149 

Haycraftin arvio saa vahvistusta Kekkosen päiväkirjoista. Presidentti oli 
esimerkiksi syksyllä 1959 kiinnittänyt huomiota uutiseen, jonka mukaan ame-
rikkalaisdiplomaatit olisivat luvanneet Laosille Yhdysvaltain täyden tuen ja 

 
1147 R.A. Burroughsin muistiinpano 10.3.1961. FCO 168/204, TNA. 
1148 Laos ja Kambodzha Vietnamin sodan sivunäyttämöinä, Blokkijaon vakiintuminen ja Suomen 
puolueettomuuspolitiikka 1956–1968, <www.kylmasota.fi>. (Viitattu 12.4.2020); Seth, Jacobs 
(2012):  The Universe Unraveling: American foreign policy in Cold War Laos. Cornell University 
Press, Ithaca and London, 1–5.  
1149 Henkilökuva Urho Kekkosesta. FCO 168/452, TNA. 
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turvan aggressiota vastaan. Kekkonen vertasi tilannetta Yhdysvaltain Helsin-
gin-suurlähettilään John D. Hickersonin Suomelle yöpakkasten aikana esittä-
miin avuntarjouksiin.1150 

Kiinnostusta tilanteeseen on voinut lisätä sekin, että Kekkosen pitkäaikai-
nen ystävä Sakari Tuomioja oli matkustanut paikalle Laosiin YK:n pääsihtee-
rin Dag Hammarskjöldin henkilökohtaiseksi erityisedustajaksi.1151 
 
IRD toimitti Kekkoselle alkuvuodesta 1961 – luultavasti maaliskuun aikoihin 
– raportin Yhdysvaltain uusista Polaris-ohjuksilla varustetuista ydinsukellus-
veneistä. Paperin otsikko oli ”Lännen puolustukselliset voimat”. Siinä esitel-
tiin yksityiskohtaisesti uusia ohjuksia ja ydinsukellusveneitä sekä Naton soti-
laallista voimaa Euroopassa. Amerikkalaiset ydinsukellusveneet varustettai-
siin mannertenvälisillä ballistisilla ydinohjuksilla. Kyse olisi ylivertaisesta 
aseesta, jota Neuvostoliitto ei pystyisi mitenkään torjumaan. Ohjusten kan-
tama olisi tuhansia kilometrejä.1152 

Paperissa myönnettiin avoimesti, että länsivallat eivät olleet onnistuneet 
selvittämään Neuvostoliiton strategisten tukikohtien, lentokenttien tai ohjus-
ten sijaintipaikkoja eikä niiden valmiustasoa. Moskovassa taas tiedettiin tar-
kalleen jokaisen läntisen sotilastukikohdan sijainti. Neuvostoliitto olisi siten 
voinut sotatilanteessa tuhota pääosan lännen ydinasearsenaalista eri puolilla 
maailmaa, eikä länsi olisi pystynyt vastaamaan siihen. Liikkuvien Polaris-oh-
juksilla varustettujen ydinsukellusveneiden sijaintia taas oli hyvin vaikea sel-
vittää tarkasti, joten suurvaltojen välisen epäsuhdan todettiin tasoittuvan 
piakkoin. Neuvostoliitolla ei ollut vielä yhtään ydinsukellusvenettä käytös-
sään, joskin länsivaltojen tietojen mukaan sellaisia rakennettiin kiivasta tah-
tia.1153  

Polaris-aineiston toimitus osuu kiinnostavasti samaan ajankohtaan, jolloin 
Neuvostoliiton sotilastiedustelupalvelu GRU:n eversti Oleg Penkovski alkoi 
toimittaa tietoja SIS:lle ja CIA:lle. Penkovski oli yrittänyt tarjota tietojaan ensin 
CIA:lle, mutta amerikkalaiset olivat suhtautuneet häneen epäillen eivätkä ol-
leet vastanneet. Britit kuitenkin tarttuivat tarjoukseen. SIS ja CIA saivat Pen-
kovskilta tietoja keväästä 1961 syksyyn 1962. Penkovskin tiedot osoittivat, että 
Neuvostoliitto oli sotilasteknologiassa länsivaltoja jäljessä.1154 

 
1150 Kekkosen pvk. 9.9.1959. Laosin ja Suomen vertailua päiväkirjassa myös 11.4.1961. 
1151 Jakobson 1981, 199; Tuomioja, Erkki (2003): Tuomioja, Sakari. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1997– (viitattu 6.12.2020). 
1152 ”The Defensive Powers of the West”. FCO 168/204, TNA. 
1153 Sama. 
1154 Scott, Len (1999): “Espionage and the cold war: Oleg Penkovsky and the Cuban missile crisis”. 
Intelligence and National Security, Routledge, 14:3, 24–26, 32–33. 
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Jälkikäteen voi todeta, että IRD:n Kekkoselle välittämät tiedot lännen ydin-
sukellusveneistä ja ohjuksista olivat varsin totuudenmukaisia ja tarkkoja.1155  

Aineisto täytti epäilemättä sen määritelmän, ettei Kekkonen olisi voinut 
saada vastaavia tietoja uusimmasta läntisestä sotilasteknologiasta muualta. 
Eri asia on, kuinka paljon presidentti ymmärsi englanninkielisestä aineistosta, 
ellei joku kääntänyt hänelle paperia suomeksi. Tässä vaiheessa kieliopinnot 
olivat tosin jo pitkällä. 

Presidentin englannin kielen osaamisen tasosta ei ole juuri alkuperäisläh-
teitä jäänyt. Toisen käden lähteet taas ovat keskenään ristiriitaisia. Vuoden 
1961 Lontoon-vierailun brittiläisissä valmisteluasiakirjoissa mainitaan, että 
Kekkonen oli edeltävinä kuukausina pyrkinyt määrätietoisesti oppimaan eng-
lantia, jota ”hän ei aiemmin puhunut lainkaan”.1156 

John Haycraftin saavuttua Helsinkiin Kekkonen osasi kuitenkin sen verran 
englantia, että miehet pystyivät ymmärtämään toisiaan. Intensiivisen kieli-
kurssin jälkeen presidentti ymmärsi ja puhui englantia jo huomattavasti pa-
remmin, mutta se, kuinka paljon aikaa ja vaivaa hän lopulta saattoi käyttää 
brittien toimittamaan kirjalliseen aineistoon perehtymiseen, onkin eri asia.  

Jonkinlaista osviittaa kielitaidosta antaa Yhdysvaltain suurlähettilään Ber-
nard Guflerin ja Kekkosen tapaaminen joulukuun alussa 1961. Siihen aikaan 
Kekkosen englanti oli oletettavasti huipussaan, sillä kielikylvyn opit sekä vie-
railut Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan olivat tuoreessa muistissa. 
Gufler toi Kekkoselle suomennoksen presidentti John F. Kennedyn venäläi-
selle uutistoimisto Tassille antamasta haastattelusta. Kekkonen oli kiitollinen 
käännöksestä. Hän kertoi, että oli yrittänyt lukea haastattelua New York Time-
sista mutta joutunut luovuttamaan, koska hänen englannin kielen taitonsa ei 
yksinkertaisesti riittänyt. Kun lehtihaastattelun kieltä vertaa IRD:n valmiste-
lemiin Elder- ja Thread-operaatioiden papereihin, voi todeta, ettei se ollut ai-
nakaan monimutkaisempaa – pikemminkin päinvastoin. Toisaalta kyse saat-
toi olla Kekkosen puolelta lausutusta kohteliaisuudesta tai ehkä jopa ironiasta. 
Kenties hän halusi saada tapaamisen loppumaan mahdollisimman pikaisesti. 
Sen jälkeen hän kuvaili päiväkirjassaan Gufleria ”luvattoman typeräksi mie-
heksi”.1157  

Max Jakobsonin mukaan vuoden 1961 Washingtonin-vierailulla Kekko-
selle ei tarvinnut kääntää presidentti Kennedyn sanomisia vaan Kekkonen 
ymmärsi ne. Kekkonen kuitenkin vastasi Kennedylle suomeksi, ja Jakobson 

 
1155 Rislakki 2010, 66; Neuvostoliiton ensimmäisestä ydinohjuksia kuljettaneesta sukellusveneestä ks. 
esim. BBC 8.8.2003: “Russia scraps ‘the Widowmaker’”. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3136111.stm> (Viitattu 23.3.2020). 
1156 “The President of Finland’s visit May 8–13”, 1.5.1961. PREM 11/3306, TNA. 
1157 FRUS 1961–1963, vol. XVI, 436–438; “Transcript of the Interview Granted by Kennedy to Soviet 
Government Newspaper”. New York Times 29.11.1961. 



Operaatio 

280 

käänsi englanniksi.1158 Jakobson on myös maininnut, että Kekkonen luki kir-
jallisuutta ruotsiksi, saksaksi ja englanniksi.1159 

James H. Magillin mukaan presidentin englannin kieli oli vuoden 1969 
Lontoon-valtiovierailulla ”hämmästyttävän hyvää”, vaikka miesten tutustu-
essa 1940-luvulla Kekkonen ei osannut englantia sanaakaan englantia.1160  

Kuningatar Elisabetin Suomen-vierailun yhteydessä vuonna 1976 Kekko-
nen kommentoi päiväkirjaansa lehtileikettä, jonka mukaan hän olisi keskus-
tellut vilkkaasti kuningattaren kanssa.  

”Kyllä ihmisiä on helppo jujuttaa. Pidin 25.5. [puheen] 
kuningattarelle. Tampellan pääjohtaja Grotenfelt perästäpäin sanoi, 
että te puhutte loistavaa englantia. Sanoin, etten sitä osaa. Tietenkin 
olin tehnyt paljon työtä lausumisen oppimiseksi. Eikä siis aivan 
turhaan!”1161 
  – Urho Kekkonen 

 
Samana vuonna Kekkonen piti Helsingissä vierailleen Yhdysvaltain varapre-
sidentti Nelson Rockefellerin vaimolle ex tempore -puheen englanniksi.1162 

Presidentille toimitettavien tiedusteluraporttien piti olla suomenkielisiä. 
Näin ohjeisti adjutantti Urpo Levo 1970-luvun alussa Pääesikunnan tieduste-
lupäällikköä Raimo Heiskasta. Teksti sai olla vieraskielistä ainoastaan kiireel-
lisessä tapauksessa tai kun kyse oli julkisesta lähteestä. Siihen aikaan Puolus-
tusvoimien komentaja Lauri Sutela toimitti presidentille suoraan sotilastie-
dustelun muistioita ja raportteja. Niiden lisäksi Pääesikunnan tiedusteluosas-
ton laatimia sotilaallisia ja sotilaspoliittisia katsauksia toimitettiin säännölli-
sesti presidentin adjutanteille. Näiden esittely jäi adjutanttien tehtäväksi. 
Raimo Heiskasen muistiinpanojen mukaan näin oli menetelty aiemminkin 
Kekkosen aikana.1163 

Suojelupoliisin kautta tulleet, läntisiltä tiedustelupalveluilta saadut rapor-
tit toimitettiin Kekkoselle pääosin englanninkielisinä. Vasta 1980-luvulla ra-
portit toimitettiin pääsääntöisesti suomeksi käännettyinä.1164 
 

 
1158 Jakobson 1981, 236–237. 
1159 Jakobson 1983, 10; Toisen tai kolmannen käden tietojen perusteella on kerrottu, että Kekkonen 
olisi lukenut Harvardin professorin Henry Kissingerin kirjan Nuclear Weapons and Foreign Policy. 
Rislakki 2010, 54. 
1160 Magill, 199. 
1161 Kekkosen pvk. 25.5.1976. 
1162 Suomi 2000, 189. 
1163 Suominen, 247. 
1164 Supo 6, TPAA, Supo. 
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Britannian Helsingin-suurlähettiläs Con O’Neill toivoi maaliskuussa 1961, 
että IRD voisi tuottaa Kekkoselle toimitettavaksi lisää vastaavanlaista aineis-
toa kuin Polaris-ohjuksia käsitellyt paperi oli ollut. O’Neill esitti, että seuraa-
vassa raportissa voisi esimerkiksi käsitellä tarkemmin Minuteman-ohjuksia ja 
Discoverer-satelliitteja, mikäli niistä kertominen ei vaarantaisi Britannian kan-
sallista turvallisuutta. Suurlähettiläs arvioi, että tällainen aineisto osoittaisi 
Neuvostoliiton tiedusteluetumatkan kaventuneen entisestään.1165 

Raporttia lännen asekehityksestä käytettiin IRD:ssä esimerkkinä siitä, mil-
laista aineistoa Suomen presidentin kaltaiselle korkeasti koulutetulle valtion-
päämiehelle tuli operaatio Threadin puitteissa valmistella. Aineiston tuli olla 
painavaa asiaa hyvin tarkasti rajatusta aiheesta. Vertailun vuoksi Jordanian 
kuningas Husseinin tasoisille riittäisi kuukausittainen yleisemmän tason kirje 
maailman tapahtumista.1166  

Lännen sotilaallisen voiman ja aseteknologian sekä Laosin lisäksi Con 
O’Neill välitti IRD:lle pitkän listan aihepiirejä, joista toivoi aineistoa Kekko-
selle toimitettavaksi: 

 
A. Säännöllisiä luottamuksellisia tilanneraportteja maailman asioista. 
B. Fakta-asiakirjoja Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa vaikuttavista 

voimista, kuten nationalistisista liikkeistä, valtioiden välisestä 
kilpailusta, ammattiliitoista jne. 

C. Faktaraportteja, jotka paljastavat seikkaperäisesti neuvostohallinnon 
epädemokraattisen luonteen. 

D. Kiinan ja Neuvostoliiton erimielisyydet. 
E. Raportteja, jotka havainnollistavat, ettei itäblokki ole voittamassa 

kylmää sotaa. 
F. Raportteja, jotka osoittavat, että lännen talous ja sotilaallinen voima 

ovat ylivertaisia Venäjään nähden. 
G. Raportteja muiden Euroopan neutraalien maiden politiikasta – 

erityisesti jos nämä poikkeavat presidentti Kekkosen politiikasta ja 
ovat hyväksyttävämpiä Hänen Majesteettinsa hallitukselle. 

H. Kriittisiä analyyseja Neuvostoliiton ja Kiinan opillisista (doktriinisista) 
lausunnoista ja propagandasta. 

 
1165 Suurlähettilään toiveiden perusteella voidaan olettaa, että Polaris-ohjuksia koskeva paperi on 
todella toimitettu Kekkoselle asti, vaikka siitä ei olekaan löytynyt kopiota presidentin 
arkistoasiakirjojen joukosta. Samaisen IRD-aineiston toimittamiseen viitataan myös toisaalla 
operaatio Threadia käsittelevissä asiakirjoissa. Kekkonen on kenties hävittänyt ainakin osan 
saamistaan luottamuksellisista papereista. R. A. Burroughsin muistiinpano 13.3.1961. FCO 168/204, 
TNA; ”Thread”, 5.6.1961. FCO 168/269, TNA; Arkistoasiakirjoista on nimet salattu, mutta 
ajankohdan perusteella suurlähettiläänä on ollut O’Neill. Corps Diplomatique, tammikuu 1961, 
UMA. 
1166 ”Thread”, 5.6.1961. FCO 168/269, TNA. 
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I. Paljastuksia ja kriittistä analyysia itäblokin politiikasta, mukaan 
luettuna epäonnistunut sisäpolitiikka. 

J. Mitä tahansa salaista ja faktamateriaalia, joka paljastaa: 
1. Neuvostoliiton politiikan, jonka tarkoituksena on heikentää 

Suomen itsenäisyyttä. 
2. Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) peitetoiminnan. 
3. Neuvostoliiton Suomeen kohdistuvan vakoilun. 
4. SKP:hen verrattavien muiden kommunistipuolueiden 

politiikan.1167 

 
Listaus antaa osviittaa, miten Kekkosen ajatteluun haluttiin vaikuttaa ja mistä 
häntä haluttiin informoida. Osa teemoista oli samoja, joista pääministeri Ha-
rold Macmillan ja apulaisulkoministeri Edward Heath puhuivat Kekkosen 
kanssa Lontoon-vierailulla. Agendalla oli silloin niin Neuvostoliitto, suoma-
lainen kommunismi kuin Kiinan asemakin. Lisäksi britit pyrkivät vakuutta-
maan Kekkosen lännen kasvavasta voimasta ja läntisen Euroopan elinvoimai-
suudesta.1168 

O’Neillin toiveet saivat virkamiehet tuskailemaan. IRD:n erikoisoperaati-
oita johtanut Hans Welser totesi, että aineiston vaatimukset olivat huomatta-
via ja aiheet maailmanlaajuisia. Samaan aikaan IRD:tä vaivasi akuutti kirjoit-
tajapula. Se ja aihepiirien laaja kirjo eivät mahdollistaneet kirjoittajien kunnol-
lista erikoistumista.1169 

Ei liene sattumaa, että tammikuun lopussa 1961 Suomeen saapunut 
O’Neill oli taustaltaan propagandaan erikoistunut tiedustelumies. Hän oli 
palvellut sota-aikana salaisessa propagandayksikössä PWE:ssä, kuten myös 
moni IRD:n keskeisistä virkailijoista. Psykologisen sodankäynnin ja propa-
gandan keinovalikoimat olivat hänelle tuttuja. O’Neillin kerrottiin kehittä-
neen sota-aikana 5. brittiläisessä armeijakunnassa Tunisiassa uudenlaisen 
propagandanlevitystavan, jossa lentolehtisiä ammuttiin 25 naulan kranaa-
teissa vihollisen joukkojen keskuuteen. Hän oli myös ollut kuulustelemassa 
Skotlannissa vuonna 1941 vangittua Adolf Hitlerin kakkosmiestä Rudolf Hes-
siä.1170 
 
Syksyllä 1961 Lontoossa tarkasteltiin operaatio Elderin etenemistä. IRD:n vir-
kailija J.V. Riley joutui toteamaan, ettei operaatio ollut edistynyt siinä määrin 
kuin oli toivottu. Syyt operaation hitauteen olivat varsin arkisia: kesälomat, 

 
1167”Thread”, R.A. Burroughsin muistiinpano 13.3.1961. FCO 168/204, TNA. 
1168 Max Jakobsonin 10.5.1961 laatima muistiinpano keskustelusta. Kekkosen vsk. vierailut, UKA. 
1169 J.L. Welserin muistiinpano 15.3.1961. FCO 168/204, TNA. 
1170 Denman; HS 18.1.1961; O’Neill, xx (sic).  
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sairauspoissaolot ja erilaiset työkierrot. Syyskuun 26. päivään mennessä El-
der-asiakirjoja oli toimitettu vasta Togon presidentti Olympiolle, Burman ken-
raali Ne Winille, Indonesian kenraali Nasutionille, Jordanian kuningas Hus-
seinille ja New Delhissä olevalle kohteelle, jonka toivottiin välittävän ne eteen-
päin pääministeri Nehrulle.1171 

Ensimmäinen kenraali Ne Winille toimitettu paperi käsitteli Kiinan maa-
talouden kriisiä. Se oli saatu valmiiksi vasta elokuussa 1961. Elder-operaatio 
näyttääkin käynnistyneen vasta kesällä 1961. Ne Winille oli toimitettu myös 
paperit Berliinin tilanteesta, Neuvostoliiton ehdottamasta troikasta ja Gene-
ven konferenssista ydinkokeiden lopettamiseksi. Troikka liittyi Kongon krii-
siin. Neuvostoliitto oli vaatinut YK:n pääsihteerin Dag Hammarskjöldin eroa 
ja hänen korvaamistaan kolmen miehen troikalla, jossa sosialistisilla, kapita-
listisilla ja vasta itsenäistyneillä kolmannen maailman mailla olisi ollut jokai-
sella oma edustajansa. Jokaisella olisi myös ollut veto-oikeus. Hammarskjöld 
ei kuitenkaan eronnut.1172 

Aiheet olivat ajankohtaisia. Paperit oli valmisteltu Belgradissa syyskuun 
alussa järjestettyä sitoutumattomien maiden konferenssia silmällä pitäen. Sa-
mat aineistot oli ollut tarkoitus toimittaa ennen konferenssia myös kenraali 
Nasutionille ja Nehrulle. Ensimmäisen kohdalla yhteyshenkilönä toiminut 
virkamies oli lomalla, eikä toimitus siksi onnistunut. Nehruun taas briteillä ei 
ollut suoraa ”Elder-kanavaa”, vaan paikallinen MI5:n yhteysupseeri antoi ai-
neistot välikädelle, minkä jälkeen piti toivoa, että tämä toimittaisi ne eteen-
päin Nehrulle.1173 Välikäsi oli kenties aiemmin mainittu Intian tiedustelupal-
velu IB:n johtaja Bhola Nath Mullik.1174 

IRD:n Riley muistutti, että Ne Winille valmisteltava aineisto tuli pitää riit-
tävän yksinkertaisella tasolla. Kenraali ei ollut kaksikielinen, vaikka puhuikin 
hyvää englantia. IRD oli tässä vaiheessa luvannut ”ystäville” eli oletettavasti 
SIS:lle vielä yhden paperin ”kanavaa varten”. Paperin piti käsitellä pakoja Kii-
nan kommuuneista. Rileyn muistiosta voi päätellä, että tiedustelupalvelu 
hoiti ainakin joitakin salaisia kanavia. Kuukausittaisen kirjeen toimittamista 
Jordanian kuninkaalle oli jatkettu. Riley epäili sen jääneen liian pintapuo-
liseksi ja toivoi, että aiheita käsiteltäisiin kirjeissä syvällisemmin. 1175 

Tässä tulee esille ero Elder ja Thread -operaatioiden välillä. Tilannekat-
sauksen perusteella Kekkoselle ei olisi syyskuuhun 1961 mennessä toimitettu 
lainkaan Elder-papereita. Ainakaan säännöllisiä toimituksia ei ollut ollut. 

 
1171 Riley oli sodassa ansioitunut RAF:n lentäjä. Sodan jälkeen hän oli työskennellyt IRD:ssä Lähi-idän 
ja Afrikan asioiden parissa. J.V. Rileyn muistiinpano 26.9.1961. FCO 168/363, TNA; Collier, 88. 
1172 J.V. Rileyn muistiinpano 26.9.1961. FCO 168/363, TNA. 
1173 Sama. 
1174 Ks. McGarr, 137. 
1175 J.V. Rileyn muistiinpano 26.9.1961. FCO 168/363, TNA. 
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Kekkosen nimi mainitaan kuitenkin ensimmäisenä listassa johtavista ulko-
maalaisista henkilöistä, joihin Foreign Officella oli aktiivinen salainen kanava. 
Lista oli laadittu tärkeysjärjestyksessä. Kekkosen perässä tulivat esimerkiksi 
kenraalit Nasution ja Ne Win.1176 Asiakirja viittaa siihen, että operaatio Elder 
oli ikään kuin kehittyneempi ja paremmin koordinoitu versio operaatio 
Threadista. Threadin puitteissa Kekkoselle oli toimitettu aineistoa jo aiemmin.  

Riley ehdotti, että mikäli operaatiota jatkettaisiin, tulisi asiakirjojen toimi-
tus jo mainituille henkilöille pitää säännöllisenä. Vastaanottajien joukkoon tuli 
lisätä presidentti Kekkonen, Iranin shaahi Mohammad Reza Pahlavi, Tunisian 
presidentti Habib Bourguiba sekä Somalian presidentti Aden Adde.1177 

Kekkoselle kaavailtiin toimitettavan aineistoa Neuvostoliiton ja Kiinan eri-
mielisyyksistä, kommunistien politiikasta muita maita kohtaan, kommunis-
tien Suomea vastaan kohdistetusta politiikasta, YK:sta sekä Neuvostoliiton 
kommunistisen puolueen ohjelmasta. Lisäksi Kekkoselle tuli toimittaa ”län-
nelle suotuisia vertailuja idän ja lännen sotilaallisesta ja taloudellisesta voi-
masta” sekä ”raportteja Euroopan muiden puolueettomien maiden politii-
kasta, etenkin sellaisten, jotka ovat Hänen Majesteettinsa hallitukselle myön-
teisiä”. Aihepiirien mainittiin olevan sellaisia, joita Kekkosen yhteyshenkilö 
oli ehdottanut käsiteltäväksi.1178 Ne vastaavat suurlähettiläs O’Neillin aiem-
min IRD:lle tekemiä ehdotuksia.1179 Luultavasti brittien yhteyshenkilö oli tässä 
vaiheessa englanninopettaja John Haycraft, joka asui Tamminiemessä ja ta-
pasi Kekkosta päivittäin. O’Neill se tuskin oli, sillä hän oli vieraillut presiden-
tin luona vasta kerran.1180 

Aineiston tuotanto ja toimittaminen vaativat runsaasti resursseja. Britit 
pohtivatkin, missä määrin kannattava operaatio oli. Toimitetun aineiston vai-
kutusta kohdehenkilöihin ei ollut pystytty arvioimaan tai mittaamaan. Tark-
kaa arviointia pidettiin muutenkin vaikeana, ellei peräti mahdottomana. Käy-
tännön kokemukset olivat kuitenkin rohkaisevia. IRD:n yhteyshenkilö Sene-
galin pääkaupungissa Dakarissa oli ollut tyytyväinen Berliinin tilannetta ja 
ydinasekokeita käsitelleisiin papereihin. Ne olikin välitetty eteenpäin koh-
teelle eli Togon presidentti Sylvanus Olympiolle. Siitä briteillä ei ollut tietoa, 

 
1176 Sama. 
1177 Sama. 
1178 Sama. 
1179 Ks. ”Thread”, R.A. Burroughsin muistiinpano 13.3.1961. FCO 168/204, TNA. 
1180 FO:ssa työskennellyt Nicholas Barrington muisteli haastatellessani häntä, että aineiston 
toimittamiseen käytettiin välikäsiä, jollainen Haycraft saattoi hyvin olla. Barrington ei kuitenkaan 
muistanut tarkemmin aineistoa toimittaneita henkilöitä. Barrington (haastattelu); O’Neill Lontooseen 
19.4.1961. FO 371/159307, TNA. 
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miten kenraali Ne Win oli reagoinut saamiinsa papereihin. New Delhissä asu-
nut kohde, jonka kautta aineiston toivottiin päätyvän myös Nehrulle, oli osoit-
tanut ”suurta mielenkiintoa” toimitettuja papereita kohtaan.1181  

Riley arvioi, että tarvittiin vielä lisää aikaa ennen kuin voitaisiin päättää, 
oliko operaatio kaiken vaivan arvoinen. Sitä ennen olisi varmistettava, että ka-
navat pysyisivät avoinna ja aineistoa toimitettaisiin kohteille tasaisena vir-
tana. Riley totesi, että siihenastiset kokemukset ”eivät olleet ei-rohkaisevia”. 
Operaation jatkaminen oli saanut vihreää valoa myös Foreign Officen muilta 
osastoilta. Operaatiota ei silti pidetty helppona. Kohdehenkilöille laaditun ai-
neiston ”muodon ja tuntuman” hiominen oli vaatinut myös aikaa, mutta Ri-
leyn arvion mukaan lopputulos olisi pian lähellä vaadittua.1182 

 
Elder- ja Thread-operaatioiden tilannetta arvioitiin Foreign Officessa uudel-
leen lokakuussa 1961 Leslie Glassin johdolla. Glass oli IRD:stä vastannut apu-
laisalivaltiosihteeri. Operaatiot nähtiin edelleen mahdollisesti hyödyllisinä, 
joten niitä voitiin jatkaa. Suurissa linjoissa, kuten tavoitteissa, kohteissa ja ai-
neiston laadussa, nähtiin kuitenkin tarvetta muutoksille. Jatkossa tavoitteena 
oli tarjota johtaville ulkomaisille henkilöille faktaperäistä tietoa kommunis-
min kehityksestä ja toiminnasta sekä täydentää heidän muista lähteistä saa-
miaan tietoja. Asiakirjoja välittämällä tuli ylläpitää hyväntahtoista ja luotta-
muksellista suhdetta, joka saattaisi lopulta mahdollistaa vaikuttamisen koh-
teen ajatteluun ja päätöksiin.1183 

Kohdehenkilöistä oli laadittu reilun 20 nimen lista, jossa Kekkonen oli jäl-
leen mukana. Operaatioita päätettiin jatkaa näiden henkilöiden kohdalla. Sa-
malla todettiin, että listaa todennäköisesti laajennettaisiin. Kekkosen lisäksi 
listalla oli muun muassa Intian pääministeri Jawaharlal Nehru, Kolumbian 
presidentti Lleras Camargo, Burman kenraali Ne Win, Jordanian kuningas 
Hussein, Senegalin pääministeri Mamadou Dia, Singaporen pääministeri Lee 
Kuan Yew ja Tunisian presidentti Habib Bourguiba.1184 

Uusissa ohjeissa linjattiin tarkemmin kohdehenkilöille lähetettävästä ai-
neistosta. Papereiden tuli olla koottuja tutkimusyhteenvetoja, joissa huomioi-
taisiin kunkin vastaanottajan tausta, heidän erityiset kiinnostuksenkohteensa 
sekä paikallinen tilanne. Yksi asiakirja saisi käsitellä kerrallaan vain yhtä ai-
hetta. Sen tuli olla riittävän lyhyt, enintään 800 sanaa, selkeä ja yksinkertai-
nen.1185 

 
1181 J.V. Rileyn muistiinpano 26.9.1961. FCO 168/363, TNA. 
1182 Sama. 
1183 ”Elder and Thread Operations”, lokakuu 1961. FCO 168/204, TNA. 
1184 Sama. 
1185 Sama. 
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Asiakirjojen tuli perustua tosiasioihin. Väitteitä ja arvelua tuli välttää. Tar-
koituksena oli antaa vastaanottajalle mielikuva tulenarasta ja luottamukselli-
sesta informaatiosta siinäkin tapauksessa, ettei kyse olisi sellaisesta. Esimer-
kiksi tällaisesta nostettiin The Economist -lehden ”Foreign report” -uutis-
kirje.1186 Kyseisten uutiskirjeiden arvostuksesta kertoo sekin, että suojelupo-
liisi toimitti niiden sisältöä Kekkoselle suomeksi käännettynä.1187 

Aineiston laatijoiden tuli olla tarkkana, ettei sen alkuperästä jäisi viitteitä, 
joiden avulla aineisto voitaisiin julkisuudessa kytkeä Britannian hallitukseen. 
Aineisto tuli tuottaa yhteistyössä SEU:n ja IRD:n alueellisten neuvonantajien 
kanssa. Yleisesti tuli välttää Britannian politiikan ja sellaisten aiheiden käsit-
telyä, jotka eivät liittyneet kommunistien toimintaan. Mikäli vastaanottaja 
erikseen pyytäisi tällaista materiaalia tai tehtävään osallinen henkilöstö kat-
soisi sellaisen tarpeelliseksi, IRD pyrkisi järjestämään asian. Ulkomaan edus-
tustojen päälliköiltä (suurlähettiläiltä ja suurkomissaareilta) ja MI5:n yhteys-
upseereilta tuli tiedustella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mitkä aiheet 
voisivat kiinnostaa operaatioiden kohteita.1188 

Foreign Officessa katsottiin, että Thread- ja Elder-operaatiot tuli saada en-
sin kunnolla käyntiin ennen kuin niitä laajennettaisiin uusiin kohdehenkilöi-
hin. Muuten niiden vaikutusta ei pystyttäisi arvioimaan. Mahdollinen laajen-
taminen tulisi tehdä yhteistyössä ulkomaisten asemapaikkojen kanssa.1189 
Asiakirjoista ei käy ilmi, miten operaatioiden vaikutusta oli tarkoitus arvioida. 
Erään lähteen mukaan IRD:llä ei ollut lainkaan järjestelmää propagandan vai-
kutusten arviointiin.1190 

Asiakirjoista voi päätellä, että operaatiossa oli keskeisesti mukana IRD:n 
lisäksi toinenkin taho, mutta tämän nimi on salattu säännönmukaisesti. Luul-
tavasti kyseessä oli Britannian ulkomaantiedustelupalvelu SIS.1191 

6.4 KGB-LOIKKARI HERÄTTÄÄ EPÄLUULOT 

Nicholas Barrington oli nuori Foreign Officen virkamies. Hän oli syntynyt 
Lontoossa vuonna 1934 ja valmistunut Cambridgen yliopistosta. Barrington 
oli päässyt ulkoministeriön palvelukseen heti valmistumisensa jälkeen 

 
1186 Sama. 
1187 Esim. suomennos ”Kuinka venäläiset kunnioittavat Etykin kolmatta koria”, 19.5.1976. Supo-sarja, 
UKA. 
1188 ”Elder and Thread Operations”, lokakuu 1961. FCO 168/204, TNA. 
1189 Sama. 
1190 Lashmar – Oliver, 175. 
1191 Nicholas Barrington on muistellut minulle, että FO hoiti yhteydenpitoa Kekkoseen IRD:n ja SIS:n 
kanssa. Monet mahdollisesti hyödyllisistä kohteista olivat brittihallituksen näkökulmasta ”liian 
kuumia”. 
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vuonna 1957. Hän ryhtyi opiskelemaan persiaa. Sen myötä virkaura vei en-
simmäisille komennuksille Teheraniin ja Kabuliin. Sieltä Barrington palasi 
Lontooseen vuonna 1961.1192 

Sisältö ja aihepiirit vaihtuivat kertaheitolla, kun Barringtonille osoitettiin 
uusi työ pohjoisella osastolla Skandinavian asioiden parissa. Samalla hän 
oppi, miten Foreign Officen koneisto toimi Lontoossa. Sähkeet, kirjeet ja ra-
portit Britannian lähetystöistä ympäri maailman toimitettiin kustakin alueesta 
vastaavan virkamiehen pöydälle. Tämän vastuulla oli päättää, mitä niille teh-
tiin. Osa aineistosta jätettiin ainoastaan tiedoksi jollekin, osa välitettiin laajem-
malla levikillä eteenpäin, joihinkin vaadittiin kuittaus, ja joihinkin piti vastata. 
Barringtonin vastuulla olivat Norja, Tanska, Ruotsi ja Suomi. Lähes kaikki po-
liittinen huomio kiinnittyi Suomeen, joka Barringtonin sanoin ”pelasi huo-
nolla kädellä” yrittäessään säilyttää itsenäisyyttään Neuvostoliiton naapu-
rissa.1193 

Keväällä 1962 Barrington törmäsi asiakirjoihin, jotka käsittelivät IRD:n laa-
timan aineiston toimittamista presidentti Urho Kekkoselle. Barrington tiedus-
teli IRD:ltä, oliko vuonna 1960 alkanut operaatio edelleen käynnissä.1194 Taus-
talla oli ilmeisesti tarve informoida Suomea muun muassa Berliinin tilanteen 
sekä idän ja lännen välisten suhteiden kehityksestä. Kekkosen ja Lontoon vä-
lille avattu epävirallinen kanava olisi epäilemättä sopinut tarkoitukseen.  

Haastatellessani Barringtonia hän muisteli, että britit halusivat tarjota Kek-
koselle parasta saatavilla ollutta tietoa, koska Suomen presidentti oli merkit-
tävässä roolissa koko Skandinavian kannalta.1195 

IRD:n erikoisoperaatioita johtanut Hans Welser vastasi Barringtonille, että 
operaatio oli käytännössä lakannut. Welser oli hänkin sodanajan PWE:n vete-
raaneja. Alkujaan hän oli kotoisin Itävallasta mutta oli paennut sieltä vuonna 
1939 Britanniaan monen mutkan kautta.1196 

Welserin mukaan räätälöidyn aineiston valmistelu Kekkoselle oli koettu 
henkilöstöpulan vuoksi vaikeaksi. Hän arvioi, että yleisemmän tason IRD-ai-
neiston välittäminen Kekkoselle oli jatkunut vielä jokin aika sitten, kunnes 
”ystävät” olivat alkaneet epäillä kanavan luotettavuutta. Ystävillä viitattiin 
yleensä ulkomaantiedustelupalvelu SIS:ään mutta tässä tapauksessa mahdol-
lisesti amerikkalaisiin. Esimerkkinä Kekkoselle toimitetusta yleisemmän ta-
son aineistosta Welser mainitsi IRD:n raportin kommunismin trendeistä.1197  

 
1192 Barrington 2014a, 75. 
1193 Barrington 2014b, 43. 
1194 Barringtonin muistiinpano 3.4.1962. FCO 168/452, TNA. 
1195 Barringtonin muistiinpano 3.4.1962. FCO 168/452, TNA; Barrington (haastattelu). 
1196 Richards 2020. 
1197 J.L. Welserin muistiinpano 9.4.1962. FCO 168/452, TNA. 
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Trends of Communist Policy, vapaasti suomennettuna ”Kommunismin tren-
dit”, oli IRD:n säännöllisesti tuottama raporttisarja. Britit olivat toimittaneet 
sitä Kekkoselle ilmeisesti jo pidempään, sillä yksi kappale on arkistoituna pre-
sidentin tärkeimpien papereiden joukossa vuodelta 1960. Englanninkieliseen 
raporttiin ei ole merkitty kirjoittajaa eikä päiväystä. Yläkulmassa lukee käsin 
kirjoitettuna ”secret”.1198 

Raportissa arvioitiin Hruštšovin esiintymistä YK:n yleiskokouksessa syys-
kuussa 1959, Kiinan ja Neuvostoliiton välisiä suhteita sekä Algerian tilannetta. 
Hruštšovin katsottiin esimerkiksi epäonnistuneen yrityksissään vaikuttaa 
YK:n toimintaan ja syrjäyttää pääsihteeri Hammarskjöld, vaikka hän olikin 
onnistunut heikentämään tämän asemaa. Hruštšov ei ollut saanut aloitteilleen 
sitoutumattomien maiden laajaa tukea.1199 

Welserin viestistä ei voi suoraan päätellä, mikä oli aiheuttanut äkillisen 
epäluottamuksen salaista kanavaa kohtaan. On turvauduttava valistuneisiin 
arvauksiin. Loppuvuodesta 1961 Suomen ulkopoliittista asemaa ravisteli 
noottikriisi, joka puhkesi Kekkosen Yhdysvaltain-vierailun aikana. Jälkikä-
teen tiedetään, että noottikriisi horjutti lännen luottamusta Kekkoseen ja Suo-
men asemaan puolueettomana maana. Noottikriisiä enemmän hallaa Kekko-
selle teki kuitenkin KGB-majuri Anatoli Golitsynin loikkaus länteen. 
 
Perjantaina joulukuun 15. päivänä 1961 satoi lunta. Yhdysvaltain suurlähetys-
tön 1. lähetystösihteeri Frank Friberg oli kotonaan Espoon Westendissä val-
mistautumassa illan cocktailkutsuille, kun ovikello soi. Oven takana seisoi tu-
keva mies karvalakissa, nainen ja nuori tyttö. Mies kertoi olevansa Anatoli 
Klimov. Hän kirjoitti kirjelehtiöön pyynnön saada turvapaikka Yhdysval-
loista, repäisi sivun irti ja ojensi sen Fribergille. Mies tiesi, että Friberg oli to-
dellisuudessa CIA:n Helsingin-aseman päällikkö. Klimov taas oli KGB:n ma-
juri, oikealta nimeltään Anatoli Golitsyn. Hän toimi Helsingissä ulkomaan-
tiedustelussa vastavakoilun parissa, pääkohteenaan Yhdysvallat ja muut suu-
ret länsimaat.1200 

Golitsynin ura oli ollut nousukiidossa Stalinin aikana, mutta Isä Aurinkoi-
sen kuolema oli sotkenut lupaavan kehityksen. Loikan motiivina on arveltu 
olleen tyytymättömyys sittemmin hitaaseen urakehitykseen. Golitsyn ei 
myöskään tullut toimeen esimiehensä, KGB:n Helsingin-asemaa johtaneen 
Vladimir Ženihovin kanssa.1201 

Vain kahden tunnin kuluttua Golitsyn matkusti perheensä kanssa reitti-
lennolla Tukholmaan, josta matka jatkui sotilastukikohtaan Saksaan ja sieltä 

 
1198 ”Trends of communist policy”, Kekkosen vsk. 1960. UKA; Thieme, Ulrike (2010): Armed Peace: 
the Foreign Office and the Soviet Union, 1945–1953. Väitöskirja, University of Glasgow, 251–252. 
1199 ”Trends of communist policy”. Kekkosen vsk. 1960. UKA. 
1200 Rentola 2009a, 32; Rautkallio 1991, 432–433. 
1201 Rentola 2009a, 30–33.  
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Yhdysvaltoihin. Kaikki tapahtui äärimmäisen salassa. Golitsynia Yhdysval-
toihin kuljettaneen koneen kylkeen maalattiin kaiken varalta jopa uudet tun-
nukset. Perille Washingtoniin Golitsyn pääsi lopulta maanantaina 18. joulu-
kuuta kello 19.30. Vasta samana päivänä kollegat Tehtaankadulla Helsingissä 
huomasivat hänen kadonneen.1202 

Kuulusteluissa Golitsyn väitti CIA:lle, että KGB oli tunkeutunut laajasti 
Suomen hallitusvallan sisälle. Hänen mukaansa presidentti Urho Kekkonen 
olisi Neuvostoliiton vaikuttaja-agentti ja tuoreen noottikriisin askelmerkit 
olisi sovittu yhdessä Kekkosen kanssa. Kekkosen lisäksi Golitsyn nimesi vai-
kuttaja-agenteiksi suurlähettiläs Eero A. Wuoren, akateemikko Kustaa Vilku-
nan, maalaisliiton puoluesihteerin Arvo Korsimon, Helsingin poliisikomenta-
jan Erik Gabrielssonin, TPSL:n puheenjohtajan Emil Skogin, Aarre Simosen, 
eversti Arvo Viitasen sekä eversti Kalle Lehmuksen.1203 

Golitsynin kertomus korkean tason suomalaisista KGB-kontakteista ei 
suinkaan ollut omakohtaista tietoa, vaan perustui pitkälti toisten vodkan ja 
teen äärellä kertomiin tarinoihin. Golitsyn kun ei itse työskennellyt KGB:n po-
liittisella linjalla.1204 

CIA reagoi välittömästi Golitsynin väitteisiin. Tammikuussa 1962 CIA:n 
korkea virkailija kertoi Ruotsin suurlähettiläälle Gunnar Jarringille viraston 
huolestuneen Suomen hälyttävästä kehityksestä. CIA odotti, että kommunistit 
saisivat vaalivoiton eduskuntavaaleissa ja että Neuvostoliitto ottaisi Suomen 
kontrolliinsa sisältä päin. Ruotsalaisia kehotettiin varovaisuuteen yhteyden-
pidossa Suomen edustajiin, sillä kaikki voisi päätyä Moskovan tietoon. Norja-
laisille CIA puolestaan kertoi pääosan Golitsynin antamista nimistä.1205 

Amerikkalaiset kertoivat Golitsynin väitteistä myös Ruotsin pääministe-
rille Tage Erlanderille. Erlander varoitti puolestaan helmikuun alussa suurlä-
hettiläs Sakari Tuomiojaa siitä, että Golitsynin kertomusten myötä Suomen 
asemaa oli Washingtonissa arvioitu uudelleen. Jos Neuvostoliitto ryhtyisi uu-
delleen painostamaan Suomea kuten noottikriisin yhteydessä, Yhdysvallat ei 
voisi enää jäädä passiiviseksi. Tuomioja välitti tiedot ulkoministeri Ahti Kar-
jalaiselle ja Kekkoselle.1206 

Golitsynin väitteet vahvistivat amerikkalaisten aiempia epäluuloja Suo-
men suhteen. Tietokirjailija Jukka Rislakki on päätellyt Suomen sotilasjohdon 
ja amerikkalaisten välisten keskustelujen muistiinpanoista, että rapakon ta-
kana Neuvostoliiton solutusoperaation keskeisenä toimijana nähtiin Urho 
Kekkonen. Norjan tiedustelupäällikkö Vilhelm Evang kertoi suomalaisille 

 
1202 Sama, 30–33. 
1203 Rentola 2009a, 34–37. 
1204 Sama, 34. 
1205 Sama, 34. 
1206 Airio, 186–187; Rentola 2009a, 36. 
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syksyllä 1962, että Golitsynin kertomukset viilensivät Yhdysvaltain suhtautu-
misen Suomeen. Evangin mukaan ulkoministeri Dean Rusk ei edes halunnut 
tutustua Suomen tilanteeseen. Myös Suomen Washingtonin-lähetystön arvos-
tus oli romahtanut amerikkalaisten silmissä.1207 

Amerikkalaisten epäluuloista kertoi myös SIS:n Rex Bosley, joka tapasi sil-
loista Pääesikunnan tarkastusosaston päällikköä Lauri Sutelaa huhtikuussa 
1962. Bosleyn mukaan Yhdysvallat piti Suomea vahvasti alaspäin menevänä, 
ikään kuin menetettynä tapauksena. Pääsyyksi Bosley mainitsi epäluottamuk-
sen Kekkoseen. Keskustelussa tulivat esille myös Golitsynin väitteet suoma-
laisista vaikuttaja-agenteista. Bosley ei kuitenkaan uskonut, että näiden jou-
kossa olisi yhtä lukuun ottamatta ollut varsinaisia Neuvostoliiton vakoojia.1208 

Kekkoselle loikkarin tiedoista kertoi Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetti-
läs Bernard Gufler tammikuussa 1962. CIA:n Friberg oli paikalla tulkkina. 
Gufler kertoi nimiä mainitsematta, että Neuvostoliitolla oli Suomessa korke-
assa asemassa olevia vaikuttaja-agentteja. Nimilistat CIA luovutti sittemmin 
Puolustusvoimien johdolle ja ilmeisesti myös Supon päällikölle.1209 

Kimmo Rentolan mukaan loikkaus loi Kekkoselle akuutin tarpeen sovitte-
leviin eleisiin lännen suuntaan ja varovaisuuteen KGB-suhteissa. Presidentti 
ei esimerkiksi näytä tavanneen KGB:n uutta Helsingin-residenttiä Juri Voro-
ninia. Vanhalle kontaktilleen Mihail Kotoville Kekkonen kertoi, ettei aseista-
riisuntakysymyksessä kannattanut edetä, koska loikkauksen ja nootin jälkeen 
se vain lisäisi Yhdysvaltain epäluuloa Suomea kohtaan.1210 

Golitsynin loikkaus ja tämän länsivalloille kertomat asiat antaisivat luon-
nollisen selityksen sille, miksi amerikkalaiset tai SIS olisivat alkaneet epäillä 
brittien käyttämän salaisen kanavan luotettavuutta. Myös ajallinen yhteys tu-
kee tulkintaa. Loikkaus lienee väistämättä ainakin osaltaan vaikuttanut siihen, 
että IRD:n aineiston toimittaminen Kekkoselle lopetettiin. 

Siitä huolimatta britit olivat päättäneet pitää kanavan avoimena. IRD:n eri-
koisoperaatioita johtaneen Hans Welserin mukaan tähän päädyttiin, jotta ka-
navaa voitaisiin käyttää tarvittaessa harhautusoperaatioihin. Hän lisäsi, että 
tällaisiin operaatioihin tarvittaisiin joka kerta erillinen hyväksyntä sekä Fo-
reign Officen pohjoiselta osastolta että suurlähettiläältä Helsingistä. Welserin 
mukaan Nicholas Barringtonin mainitseman aineiston toimittamisesta Kekko-
selle voisi olla hyötyä kanavan pitämisessä avoimena.1211 Britit siis ajattelivat, 
että he voisivat vuotaa Kekkosen kautta todellisia tai keksittyjä tietoja Neu-
vostoliitolle. Toukokuun alkupuoliskolla 1962 IRD oli saanut valmiiksi Elder-

 
1207 Rislakki 2010, 157. 
1208 Suominen, 286. 
1209 Rentola 2009a, 35–37; Kekkosen pvk. 18.1.1962. 
1210 Rentola 2009a, 37; Kekkosen pvk. 1.6.1962. 
1211 J.L Welserin muistiinpano 9.4.1962. FCO 168/452, TNA. 
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sarjan paperin, jossa käsiteltiin kommunistien soluttautumista asevoimiin. Se 
oli alun perin tarkoitettu Indonesian armeijan kenraali Ahmad Yanille, joka 
oli edellisenä vuonna vieraillut Britanniassa. Vierailun aikana Yani oli pyytä-
nyt briteiltä tutkimuksia kommunistien kumouksellisesta toiminnasta. Ai-
neistosta oli lähetetty kopio Dakartaan Britannian suurlähettiläälle, jonka oli 
tarkoitus välittää se sotilasasiamiehen kautta eteenpäin kenraali Yanille. 
IRD:ssä ei kuitenkaan tiedetty, oliko asiakirja päätynyt kohteelle saakka.1212 
Yani tunnettiin länsimielisenä. Hän oli valmistunut Yhdysvaltain maavoi-
mien komentaja- ja yleisesikuntaupseerikurssilta Fort Leavenworthista ja piti 
yhteyttä amerikkalaisiin.1213 

Welser ehdotti, että samainen paperi voisi olla käyttökelpoinen myös Kek-
kosen suhteen operaatio Threadissa. Hän huomautti, että kaikki Threadissa 
käytetty aineisto voisi päätyä neuvostoliittolaisten tietoisuuteen. Tästä syystä 
oli jo aiemmin ehdotettu, että kanavaa Kekkoseen voisi käyttää harhautustar-
koituksessa. Welser toivoi Foreign Officen pohjoiselta osastolta ehdotuksia ai-
heista, jotka voisivat soveltua harhautuskäyttöön, jos se hyväksyttäisiin peri-
aatteellisella tasolla. Hän myös toivoi näkemyksiä siitä, miten aineistoa tulisi 
muokata, jotta saataisiin aikaan haluttu ajatuksenkulku vastaanottajassa.1214  

Paperissa kerrottiin, että yksi kommunistien kumouksellisen toiminnan 
päätavoitteista oli soluttaa ei-kommunististen maiden asevoimat. Tarkoitus 
oli heikentää sotilaiden moraalia, poliittista luotettavuutta ja taistelutahtoa. 
Näin he kriisitilanteessa hylkäisivät isänmaalliset velvollisuutensa ja toimisi-
vat ennemmin kansainvälisen kommunismin hyväksi. Tavoitteen saavutta-
miseksi oli itäblokissa kehitetty laaja valikoima käytännön keinoja, joita pape-
rissa käytiin läpi.1215 

Espanjan maanpaossa olevan kommunistinen puolue oli julkaissut toimin-
taohjeet kannattajilleen ja jäsenilleen, jotka palvelivat maan asevoimissa. Oh-
jeissa kehotettiin heikentämään yleistä moraalia valittamalla huonoista olo-
suhteista ja vaatimalla uudistuksia. Mikäli uudistuksiin suostuttaisiin, tulisi 
kunnia ottaa kommunisteille ja tehdä yhä uusia ja kauaskantoisempia vaati-
muksia. Lopullinen päämäärä oli aiheuttaa levottomuutta ja jopa kapinointia, 
mikä loisi suotuisat olosuhteet kommunistiselle vallankaappaukselle. 

Yksi keino oli iskeä sotilaisiin heidän puolisoidensa kautta. Paperissa ker-
rottiin, kuinka esimerkiksi vaimoille lähetettiin kirjeitä, joissa väitettiin armei-
jassa palvelleiden miesten olleen uskottomia. Toisaalta syrjäisillä alueilla pal-
veleville sotilaille kerrottiin, että heidän vaimonsa olisivat olleet uskottomia. 

 
1212 J.L. Welserin muistiinpano 8.5.1962. FCO 168/452, TNA. 
1213 Werner, 182. 
1214 J.L. Welserin muistiinpano 8.5.1962. FCO 168/452, TNA. 
1215 Seuraavaan viitteeseen saakka lähteenä: ”Communist penetration of Armed Forces”, 
päiväämätön, FCO 168/452, TNA. 
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Samalla vihjattiin, että jos esimiehet olisivat antaneet enemmän lomaa, ei täl-
laisia ikäviä tilanteita olisi päässyt alun perinkään syntymään. Länsi-Saksassa 
oli paperin mukaan tullut vastikään tietoon tapauksia, joissa sotilaiden koti-
osoitteisiin oli toimitettu ”intohimoisia rakkauskirjeitä tyttöystäviltä”, joita so-
tilaat olisivat väitetysti tavanneet aiemmissa palveluspaikoissaan. Monet kir-
jeistä tuoksuivat voimakkaasti hajuvedelle, mikä houkutteli sotilaiden vai-
moja avaamaan ne. 

Esimerkiksi nostettiin myös kommunistien propagandajulkaisut, jotka oli 
suunnattu Länsi-Saksan asevoimien sotilaille. Merkittävä oli Die Kaserne -lehti, 
joka oli ”hyvin kuvitettu” ja muutenkin houkutteleva tuote. Ilmeisesti tällä 
viitattiin siihen, että lehdessä julkaistiin kuvia vähäpukeisista naisista, vaikka 
IRD:n paperissa ei asiaa erikseen tarkennettu. Vanhoista Kaserneista löytyy 
nykyään kuvia internetistä. Lehteä postitettiin sotilaille kotiin ja levitettiin ka-
sarmeilla. 

Die Kasernen sisältö oli ”raakaa ja mautonta”. Johtavia länsisaksalaisia po-
liitikkoja ja upseereita paneteltiin armotta. Tarkoitus oli ruokkia tyytymättö-
myyttä erityisesti miehistön keskuudessa. Länsisaksalaisia sotilaita ja sivii-
leitä kutsuttiin Naton tykinruoaksi, joka joutuisi ensimmäisenä kärsimään so-
dan syttyessä. Läntistä aseistusta kuvailtiin tehottomaksi ja vaaralliseksi. Il-
mavoimien uusia taistelukoneita kutsuttiin lentäviksi ruumisarkuiksi.1216 

IRD:n paperin mukaan vastaavanlaista propagandaa oli havaittu myös 
muissa jaetuissa maissa, kuten Vietnamissa ja Koreassa. Länsi-Saksassa oli na-
pattu kiinni kommunistien soluttautujia, joiden hallussa oli ollut ohjeet tie-
dustella muun muassa sotilaiden perhesuhteita ja kotiosoitteita. Tällaisia tie-
toja tarvittiin propagandaoperaatioita varten. 

IRD:n paperissa varoitettiin myös ulkomaisesta sotilaskoulutuksesta. Mo-
net vastaitsenäistyneet maat olivat lähettäneet nuoria upseereita ja asiantun-
tijoita koulutettavaksi Neuvostoliittoon tai sen satelliitteihin. Näiden sotilas-
akatemioissa koulutukseen kerrottiin kuuluvan usein aatteellisia luentoja, 
jotka on tarkoitettu käännyttämään sotilaita kommunismiin. Vaikka kaikki 
oppilaat eivät luonnollisestikaan propagandaa nielleet, oli riittävä saavutus, 
jos edes muutama kerrallaan saatiin käännytettyä. Kommunistien kerrottiin 
onnistuneen välillä niin hyvin, että sotilaita lähettäneet maat olivat joutuneet 
järjestämään koulutuksesta palaaville lisäkoulutusta kumotakseen kommu-
nistisen opetuksen vaikutusta. 

Aineistosta huomaa, että se oli kirjoitettu Indonesian armeijan kenraalia 
varten. Kekkoselle siitä tuskin olisi ollut käytännön hyötyä, vaikka aihepiiri 
olisikin kiinnostanut. Suomessa Kekkoselle aiheutti enemmän päänvaivaa ar-
meijan venäläisvastaisuus kuin -myönteisyys.1217 Toisaalta lännessä oltiin 

 
1216 ”Communist penetration of Armed Forces”, päiväämätön, FCO 168/452, TNA. 
1217 Ks. esim. Kekkosen pvk. 13.–14.11.1961. 
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huolissaan Suomen ja Neuvostoliiton välisestä sotilaallisesta yhteistyöstä. Oli-
han Suomi hankkinut kalustoakin Neuvostoliitosta. Suomalaisia lentäjiä ryh-
dyttiin kesällä 1962 kouluttamaan Neuvostoliitossa Mig-21-kaluston käyt-
töön.1218 

Toukokuun lopussa 1962 Nicholas Barrington totesi olevansa yhä epävar-
mempi operaatio Threadin suhteen. Hän arvioi, että operaatiolle olisi kaksi 
mahdollista tavoitetta: IRD:n valmisteleman aineiston syöttämistä Kekkoselle 
voitaisiin jatkaa, mikä avaisi tämän silmät kommunistien toimintatavoille ja 
saisi varomaan heitä Suomessa. Toinen vaihtoehto olisi harhauttaa neuvosto-
liittolaisia antamalla brittien ja Kekkosen väliselle kontaktille valheellista ma-
teriaalia, joka löytäisi tiensä neuvostoliittolaisten käsiin.1219  

Foreign Officen pohjoinen osasto oli kiinnostunut ainoastaan ensimmäi-
sestä vaihtoehdosta eli operaation jatkamisesta aiempaan tapaan. Harhautus-
operaation katsottiin kuuluvan enemmän IRD:n toimintakenttään. Barrington 
arvioi, ettei molempia voitaisi tehdä samaan aikaan. Pohjoinen osasto ei ha-
lunnut neuvostoliittolaisten tietävän, mitä materiaalia Kekkoselle toimitettiin. 
Pohjoinen osasto ei myöskään halunnut, että neuvostoliittolaisille tarkoitettu 
valheellinen aineisto päätyisi Kekkoselle, joka saattaisi pitää sitä totena. Ai-
neisto kun epäilemättä tulisi päätymään harhautusoperaatiossa myös Kekko-
sen haltuun.1220 

Barrington toivoi, että asiakirjojen räätälöintiä Kekkoselle jatkettaisiin 
edelleen. Hän ja Welser olivat yhtä mieltä siitä, että kommunistien asevoimiin 
soluttautumista käsittelevä aineisto olisi Kekkoselle hyödyllistä luettavaa. 
Vielä parempi olisi, jos asiakirja räätälöitäisiin juuri hänelle eikä ”alikehitty-
neille maille”. Barrington toivoi itsekin, ettei operaatio Threadia tarvitsisi 
käyttää neuvostoliittolaisten harhauttamiseen. Hän ihmetteli, mitä niin epä-
varmalla operaatiolla voitaisiin saavuttaa. ”Yhtä hyvin voisi pudottaa jotain 
roskakoriin [ja toivoa sen päätyvän venäläisille]!”1221 

Barrington arvioi, että hänen aiemmin mainitsemansa Berliinin kysymystä 
ja itä–länsi-suhteita käsittelevät tiedot voitaisiin toimittaa avointa lähetystö-
kanavaa pitkin. Aineiston vieminen antaisi suurlähettiläälle mahdollisuuden 
tavata presidentti Kekkosta vaihteeksi miellyttävissä merkeissä.1222 

Asiakirjoista voi päätellä, ettei salaisen kanavan kontaktihenkilö ollut ai-
nakaan Britannian lähetystön työntekijä eikä toisaalta epäluottamus kohdis-
tunut niinkään Kekkoseen itseensä. On mahdollista, että joku Golitsynin lis-
taamista suomalaisista oli toiminut brittien yhteyshenkilönä. Vähintäänkin 

 
1218 Pernaa, Veli (2008): ”Osa II. Uuteen nousuun – Ilmavoimat 1960–1980”. Teoksessa Lukkarinen, 
Vilho – Pernaa, Veli: Suomen ilmavoimat 1944–1980. Ilmavoimien Kiltaliitto ry, Jyväskylä, 254. 
1219 N.J. Barringtonin muistiinpano 28.5.1962. FCO 168/452, TNA. 
1220 Sama. 
1221 Sama. 
1222 Sama. 
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Golitsynin väitteet lukuisista suomalaisista Neuvostoliiton vaikuttaja-agen-
teista, joihin myös Kekkonen itse olisi kuulunut, näyttävät saaneen britit va-
ruilleen presidentin lähipiirin suhteen.  

Welser palasi asiaan 6. kesäkuuta 1962. Hän pohti, oliko operaatio 
Threadin tarkoituksessa jotain epäselvyyttä. Welser myönsi, ettei itsekään ol-
lut aivan selvillä siitä. Hänen mukaansa operaation suunta määrittyisi pitkälti 
sen mukaan, millaista aineistoa Kekkoselle toimitettaisiin. Vaikka kaiken ai-
neiston ei tarvitsisi olla IRD:n laatimaa, tulisi IRD:tä konsultoida, koska toi-
minnassa olisi mukana myös vastavallankumouksellinen elementti. Aineis-
tolla pyrittiin useimmiten torjumaan kommunistien kumouksellista toimin-
taa. Se oli IRD:n erikoisosaamista. Welser totesi, ettei itsekään ollut kovin in-
nokas käyttämään Threadia harhautusoperaatioihin. Hänen mukaansa sellai-
nen tilanne olisi kuitenkin mahdollinen, jossa ei haittaisi – tai jossa olisi jopa 
suotavaa – että niin Kekkoselle kuin neuvostoliittolaisillekin syötettäisiin sa-
maa aineistoa. Welser oli valmis räätälöimään kommunistien soluttautumista 
armeijaan käsittelevän paperin Kekkosta varten.1223 
 
Syyskuussa 1962 keskusteluun operaatio Threadista osallistui John Rayner. 
Hänkin lukeutui Britannian maanalaisen psykologisen sodankäynnin vete-
raaneihin. Rayner oli sodan jälkeen toiminut pitkään IRD:n Singaporen-kent-
tätoimiston päällikkönä. 1960-luvun alussa hän työskenteli Hans Welserin 
kanssa IRD:n erikoisoperaatioissa.1224 Operaatio Threadin parissa Rayner oli 
työskennellyt vasta lyhyen aikaa.1225 

Raynerin mukaan Foreign Officessa oli hyväksytty, että Kekkoselle toimi-
tettava aineisto voisi joutua neuvostoliittolaisille. Hän arvioi, että operaatiota 
olisi jatkettava pahimmalla oletuksella: kaikki aineisto voisi päätyä neuvosto-
liittolaisten käsiin. Tuli myös olettaa, että neuvostoliittolaiset tietäisivät brit-
tien tietävän, että aineisto päätyisi heille. Rayner huomautti, että vaikka Kek-
konen oli operaation kohde, tulisi myös pohtia aineiston mahdollista vaiku-
tusta neuvostoliittolaisiin. Heihin vaikuttaminen voisi olla yhtä hyvä tai jopa 
parempi saavutus kuin Kekkoseen vaikuttaminen. Rayner nosti esimerkiksi 
neuvostojohtaja Nikita Hruštšovin asemaa käsittelevän paperin. Näytti siltä, 

 
1223 J.L. Welserin muistiinpano 6.6.1962. FCO 168/452, TNA. 
1224 Raynerin työstä IRD:ssä on kokonaisuudessaan hyvin niukasti tietoja saatavilla. Ks. esim. 
Richards, Lee (2010): “Whispers of War. Underground Propaganda Rumour-Mongering in the 
Second World War”, Psywar.org, United Kingdom, 3–4, 17; Cormac, Rory (2016): “The Information 
Research Department, Unattributable Propaganda, and Northern Ireland: Promising Salvation but 
Ending in Failure?” The English Historical Review, vol 131, Issue 552, Oxford University Press, 19; 
Maguire, Thomas J. (2014): “Interrogation and ‘psychological intelligence’: the construction of 
propaganda during Malayan Emergency, 1948–1958”. Teoksessa Andrew, Christopher – Tobia, 
Simona (toim.): Interrogation in War and Conlifct. A comparative and interdisciplinary analysis. 
Routledge, Lontoo 2014, 134; Richards 2020; Shaw, 90. 
1225 John Raynerin muistiinpano 21.9.1962. FCO 168/452, TNA. 
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että laaditulla paperilla haluttiin korostaa Hruštšovin vaikutusvaltaa Mosko-
vassa. Rayner kysyi, halusivatko britit Kekkosen tai mahdollisten neuvosto-
liittolaisten lukijoiden ajattelevan, että se oli heidän näkemyksensä tilanteesta. 
Rayner oli selvästi skeptinen operaation suhteen mutta totesi lopuksi, että ka-
navan ylläpitämisen hyödyt voisivat olla suuremmat kuin sen mahdolliset 
haitat.1226 

Epäily aineistojen mahdollisesta vuotamisesta neuvostoliittolaisille oli sel-
västi mutkistanut suunnitelmia. Useampien muuttujien myötä oli yhä vaike-
ampi arvioida, mikä toimintatapa olisi järkevin. Hruštšovin asemaa käsitte-
levä asiakirja tarjoaa hyvän esimerkin. Punaisella salaiseksi leimattu paperi 
oli joko kirjoitettu ja muotoiltu näyttämään brittitiedustelun laatimalta poliit-
tiselta analyysilta, tai sitten se oli sellainen. Paperissa arvioitiin, että 
Hruštšovilla oli lokakuussa 1961 pidetyn Neuvostoliiton kommunistisen puo-
lueen (NKP) puoluekokouksen jälkeen tiukka ote puoluekoneistoon. Vaikka 
Hruštšovin politiikalla arveltiin olevan puoluejohdossa vastustajia, ne eivät 
uhanneet hänen asemaansa. Oppositiolta myös puuttui selkeä johtohahmo.1227  

Foreign Officen pohjoisella osastolla ei nähty poliittisia esteitä sille, että 
Hruštšovin asemaa käsitellyt paperi olisi toimitettu Kekkoselle Thread-kana-
vaa pitkin. IRD:ssä asiaa pohdittiin propagandan näkökulmasta. Osaston eri-
koisoperaatioita johtanut Hans Welser epäili, olisiko asiakirjan toimittaminen 
viisasta. Hänen oli vaikea nähdä, mitä sillä voitaisiin saavuttaa. Myös kom-
munistien soluttautumista asevoimiin käsittelevä aineisto osoittautui IRD:n 
kannalta ongelmalliseksi. Paperi voisi päätyä Kekkosen lisäksi Hruštšoville 
itselleen. Se vain osoittaisi neuvostojohtajalle, että lännessä oltiin huolissaan 
soluttautumisesta eikä siitä pidetty mutta asialle ei pystytty tekemään juuri 
mitään. Welser päätyi pohdinnassaan siihen, ettei nähnyt enää juurikaan syitä 
paperin toimittamiselle.1228 

Welser totesi olevansa kaikesta huolimatta sitä mieltä, että Thread oli edel-
leen arvokas kanava. Täytyi kuitenkin olettaa, että kaikki kanavan kautta toi-
mitettu voisi päätyä Hruštšoville tai ainakin hänen toimistoonsa. Tästä joh-
tuen kanavan käyttö oli Welserin mukaan mitä poliittisin asia. Hän toivoi, että 
Foreign Officen pohjoisen osasto ottaisi vielä kantaa asiaan.1229  

 
1226 John Raynerin muistiinpano 21.9.1962. FCO 168/452, TNA. 
1227 ”The Position of Khruschev after the XXIInd Congress”, kesäkuu 1962. FCO 168/452, TNA. 
1228 J.L. Welserin muistiinpano 24.10.1962. FCO 168/452, TNA. 
1229 Sama. 
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6.5 SALAINEN SOTILASYHTEYS 

Brittien pohtiessa salaisen kanavan luotettavuutta Nicholas Barrington otti 
esille mahdollisuuden, että kommunistien soluttautumista käsittelevän pape-
rin voisi toimittaa muillekin kuin Kekkoselle. Barrington arveli, että doku-
mentti voisi toimia annettuna luotettaville korkean tason kontakteille Suomen 
Puolustusvoimissa.1230 Asiaa käsittelevä muistio on yhä osittain salattu, eikä 
siitä voi päätellä, oliko briteillä tällaisia korkean tason kontakteja tai keitä he 
olivat. 

Muun muassa James H. Magillin ja Rex Bosleyn kertoman perusteella tie-
detään, että Britannian ulkomaantiedustelulla oli läheiset suhteet Suomen 
Puolustusvoimien korkeaan johtoon. Sotilasjohto oli hyvin länsimielistä. Sa-
laisia yhteyksiä länsivaltoihin oli rakennettu kaikessa hiljaisuudessa sodan jäl-
keisistä vuosista lähtien. 

Golitsynin loikan jälkeen CIA:n Frank Friberg otti helmikuussa 1962 yh-
teyttä yleisesikunnan päällikköön, kenraaliluutnantti Aatos Maunulaan. Fri-
berg varoitti sotilasjohtoa Neuvostoliiton toiminnasta Suomessa ja paljasti 
suomalaisille Golitsynin kertomia vaikuttaja-agenttien nimiä. Yhteyden syn-
nyttyä Friberg ja Maunula alkoivat tavata säännöllisesti. Friberg toimitti suo-
malaisille esimerkiksi Neuvostoliiton sotilastiedustelun GRU:n everstin Oleg 
Penkovskin länteen vuotamia papereita.1231 

Joskus 1960-luvun alussa Lauri Sutela vieraili puolestaan Yhdysvalloissa 
CIA:n päämajassa Langleyssa solmimassa yhteyksiä. Hän oli matkalla vale-
roolissa ja esitti olevansa Belgiasta saapunut tiedemies.1232 

Tutkija Jukka Pesu on arvellut, että amerikkalaiset halusivat tukea kom-
munismin vastaisia voimia Suomessa – ja Puolustusvoimat oli näistä tärkeim-
piä.1233 Myös suurlähettiläs Sessionsin alkuvuodesta 1960 lanseeraamassa toi-
mintasuunnitelmassa mainittiin läheisempien suhteiden solmiminen suoma-
laisiin upseereihin.1234  

Pertti Salminen on katsonut, että sotilasjohto pyrki luottamuksellisella yh-
teydenpidolla osoittamaan länsivalloille, ettei Suomi ollut Neuvostoliiton ta-
lutushihnassa. Säännöllisellä kontaktilla ikään kuin kompensoitiin Kekkosen 
ulkopolitiikan lännessä herättämiä epäluuloja. Toiminta kantoi hedelmää, 
sillä amerikkalaiset vakuuttivat toistuvasti luottavansa Puolustusvoimiin.1235 

 
1230 Barringtonin muistiinpano 28.5.1962. FCO 168/452, TNA. 
1231 Pesu, 163; Salminen, 146–147, 151; Visuri 2010, 98. 
1232 Ainola – Lehikoinen; Suominen, 280–283. 
1233 Pesu, 162. 
1234 Toimintasuunnitelmasta ks. Sessions Washingtoniin 2.2.1960. FRUS 1958–1960, vol. X, part 2, 
dokumentti 216.  
1235 Salminen, 288, 310, 362. 
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Maunulan ja Fribergin kontaktin jälkeen myös sotilastiedustelu alkoi ra-
kentaa suhteita länteen. Yhteydenpito SIS:n kanssa alkoi tiettävästi huhti-
kuussa 1962, kun silloinen Pääesikunnan tarkastusosaston päällikkö, myö-
hempi Puolustusvoimain komentaja Lauri Sutela matkusti salaa Tukholmaan 
tapaamaan Rex Bosleyta. Bosley johti SIS:n toimintaa Skandinavian alueella. 
Yhteyden ehdoiksi sovittiin kolme asiaa. Ensinnäkin yhteydestä tai saaduista 
tiedoista mitään ei saanut päätyä neuvostoliittolaisten tietoon. Mikäli ulkopo-
liittista tietoa olisi kerrottava hallituspiireille, salattaisiin tiedon alkuperä. Li-
säksi yhteydestä ei saisi antaa tietoja laajemmalle piirille kuin oli aivan välttä-
mätöntä.1236 

Pääesikunnan tiedustelu oli sodan jälkeen ajettu alas ja hajallaan. Epäviral-
lista tiedustelutoimintaa jatkettiin Kalle Lehmuksen johdolla tiedotusosas-
tolla. Pienimuotoinen radiotiedustelu perustettiin uudelleen 1950-luvun tait-
teessa.1237 Vasta vuosikymmenen jälkipuoliskolla tiedustelua alettiin viralli-
sesti organisoida uudelleen, kun Sutela siirrettiin Sotakorkeakoulusta Pää-
esikunnan operatiiviselle osastolle. Huolellisen suunnittelun jälkeen tieduste-
lua hoitamaan perustettiin vuonna 1959 tarkastustoimisto, joka piilotettiin 
vastatiedustelua ja rikostutkintaa hoitaneen tutkintatoimiston tapaan Pää-
esikunnan tiedotusosaston alaisuuteen.1238 Lauri Sutela on myöhemmin vit-
saillut, että tiedotusosasto työllisti itse itsensä: 

”Tarkastustoimisto hankki salaista tietoa, tiedotustoimisto julkaisi sen 
ja tutkintatoimisto tutki, missä vuoto oli tapahtunut.”1239 

 
Kylmän sodan aikana oli opittu varomaan sanan tiedustelu käyttöä. Tarkastus-
toimisto oli nimenä mahdollisimman epämääräinen, eikä kertonut mitään sen 
todellisesta toiminnasta. Seuraavana vuonna perustettiin tarkastusosasto, 
jonka alle tarkastustoimisto ja tutkintatoimisto siirrettiin. Sutela nimitettiin 
osaston päälliköksi ja samalla rauhanajan tiedustelupäälliköksi.1240 

Keväällä 1962 Puolustusvoimain komentaja Sakari Simelius sai ilman ta-
vanomaisia ennakkovalmisteluja kutsun kahden viikon vierailulle Yhdysval-
toihin, mikä tiivisti sotilaiden suhteita entisestään. Matkan ajoitus sattui osu-
maan juuri Kuuban kriisin kärjistymiseen. Simeliusta kierrätettiin sotilastuki-
kohdissa, mutta osa suunnitelluista vierailukohteista jätettiin pois. Ilmeisesti 

 
1236 Pesu, 164–165; Suominen, 283–285. 
1237 Lehmus – Lehtinen, 195–196. 
1238 Koskimies, Tapio (2018b): ”Sotilastiedustelun jälleenrakentaminen 1950-luvun lopulta lähtien”. 
Teoksessa Sipilä, Joonas – Koskimies, Tapio (toim.): Sata vuotta suomalaista sotilastiedustelua. Atena, 
Jyväskylä, 103. 
1239 Lukkari, Matti (2003): Lauri Sutela – Puolustusvoimain komentaja. Otava, Helsinki, 127–128; 
Suominen, 115. 
1240 Koskimies 2018b, 103. 
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amerikkalaiset varoivat paljastamasta valmiustoimiaan. Yhdysvaltain kaak-
koisosassa oli käynnissä suurin joukkojen liikekannallepano sitten Korean so-
dan.1241 

Simelius arvioi jälkikäteen, että matkan tarkoituksena oli vakuuttaa suo-
malaiset Yhdysvaltain sotilaallisesta voimasta. Simelius itse pyrki selosta-
maan muun muassa Suomen puolueettomuutta ja sotilaspoliittista asemaa 
sekä hälventämään läntisiä epäluuloja.1242 Samalla hän valmisteli asehankin-
toja ohi poliittisen koneiston ja pyysi Suomelle elektronista tiedustelulaitteis-
toa. Sitä myös saatiin, kohtuuhintaan, osin rahalla ja osin tietoja antamalla.1243 

Simelius oli saanut ennen lähtöään Kekkoselta luvan tutustua Yhdysval-
tain kalustoon. Kekkonen oli myös todennut suurlähettiläs Guflerille, että 
amerikkalaiset voisivat esitellä Simeliukselle myyntikelpoista materiaalia ja 
sellaisia tarvikkeita, joista Simelius olisi itse kiinnostunut.1244 

Sittemmin Suomeen siirrettiin signaalitiedustelussa käytettävää laitteistoa. 
Jukka Rislakin mukaan amerikkalaiset myös suunnittelivat suomalaisten 
kanssa stay behind -operaatioita Euroopassa käytävän sodan varalle. Sotaske-
naarioissa Varsovan liitto jyräisi lännen mies- ja kalustoylivoimallaan. Nato 
varautui aluksi vetäytymään, sillä se kykenisi kunnolliseen vastahyökkäyk-
seen vasta noin vuoden kuluttua. Siihen saakka olisi käytävä sissisotaa linjo-
jen takana. CIA:n ja SIS:n aloitteesta syntynyt varautumisjärjestelmä kattoi 16 
Euroopan maata, joista Suomi oli yksi.1245 

Sotilaiden salainen yhteydenpito hoidettiin pääasiassa Yhdysvaltain lähe-
tystössä työskennelleen CIA:n Helsingin-aseman päällikön kautta. Kun Frank 
Friberg poistui Suomesta keväällä 1964, hän esitteli Maunulalle uudeksi yh-
teysmieheksi ”Heikki Koski” -nimisen miehen. Jukka Pesu on uskottavasti 
päätellyt Heikki Kosken olleen Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön amerikan-
suomalainen 2. lähetystösihteeri Henry William ”Hank” Koski, joka olisi 
myös johtanut CIA:n Helsingin-asemaa vuosina 1964–67.1246 

Henry Koski oli saapunut maahan heinäkuussa 1963. Hän toimi Suomessa 
syyskuuhun 1967 saakka, jolloin meni naimisiin tunnetun laulajan Barbara 
Helsingiuksen kanssa. Fribergin lähdettyä Maunula jatkoi yhteydenpitoa 
Kosken kanssa. Mukaan otettiin ajoittain myös tarkastusosaston päällikkö, 
eversti Aijol Brand, joka oli aiemmin toiminut Viestikoelaitoksen johtajana.1247 

 
1241 Salminen, 147, 177–178; Saarikoski, Vesa (1998): Elon mainingit. Jääkärikenraali Aarne Sihvo 
1889–1963. WSOY, Helsinki, 235; Rislakki 2010, 395. 
1242 Salminen, 177–178; Simelius, 234–237; Rislakki 2010, 395. 
1243 Rislakki 2010, 414; Suominen, 184. 
1244 Gufler Washingtoniin 29.9.1962. FRUS 1961–1963, vol. xvi, dokumentti 235; Ks. myös 
Salminen, 174–180. 
1245 Stay behind -operaatiosta ks. tarkemmin Rislakki 2010, 414–417. 
1246 Pesu, 163. 
1247 Pesu, 163; Frank Friberg ja Henry Koski, Diplomaattikortisto, UMA. 
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SIS:n ja CIA:n yhteydenpito suomalaisiin ei ollut Pesun mukaan aivan sa-
manlaista. Brittien kanssa toiminta muistutti tavanomaista tiedustelupalvelui-
den välistä tietojenvaihtoa. Fribergin ja Maunulan yhteydenpito taas oli enem-
män henkistä tukea, jotta Puolustusvoimat ei liukuisi Neuvostoliiton suun-
taan. Friberg ei nimittäin vaatinut tiedoistaan mitään vastapalveluksia.1248 

Sotilastiedustelun kontaktit länteen pidettiin visusti salassa. Yhteydenpi-
dosta SIS:n kanssa tiesivät vain Sutela, Maunula, Simelius, yhdysmieheksi va-
littu everstiluutnantti Kalevi Särmäkari sekä Tukholman-sotilasasiamies Lars 
Heinrichs, joka oli ollut panemassa yhteyttä alulle. Myös suhde CIA:han sa-
lattiin valtiojohdolta. Sutelan käsin kirjoittama muistio eräästä tapaamisesta 
päättyi alleviivattuun huomioon: ”Mitään tästä ei saa mennä Kekkoselle.”1249 

Myös brittitiedustelu piti sotilaskontaktit pienen piirin tiedossa. IRD:ssä 
selvitettiin syksyllä 1962 yleisemmän tason aineiston toimittamista Puolustus-
voimien edustajille. Britannian Helsingin-lähetystössä jouduttiin toteamaan, 
ettei sotilasasiamiehellä tai ilmailuasiamiehellä ollut sopivia kontakteja. Lähe-
tystön tiedotussihteeri Ray Mustonin mukaan Puolustusvoimille ei toimitettu 
lainkaan IRD:n aineistoa.1250 

Presidentti Kekkonen tuskin tiesi yksityiskohtia sotilaiden läntisistä kon-
takteista, mutta luultavasti ymmärsi, että sellaisia täytyi pitää. Sutelan mu-
kaan Kekkonen otti vastaan tiedustelun papereita ja hyväksyi tiedustelun. 
Länsi-Saksan tiedusteluun 1960-luvulla yhteyksiä solminut kenraaliluutnantti 
Ermei Kanninen on kertonut, ettei Kekkonen koskaan edellyttänyt, että hä-
nelle olisi selvitetty tiedonhankinnan yksityiskohtia.1251 Toiminnalla oli presi-
dentin hiljainen hyväksyntä. Sotilaat saivat siis pitää yhteyksiä sanattomalla 
sopimuksella, kunhan niistä ei puhuttu eikä asia tulisi julki.1252 

1980-luvun taitteessa Länsi-Saksan tiedustelupalvelu BND (Bundes-
nachrichtendienst) tiedusteli suojelupoliisin päällikön Seppo Tiitisen kautta 
presidentti Kekkosen suostumusta yhteydenpitoon Pääesikunnan tiedustelun 
kanssa. Kekkonen ei ottanut asiaan mitään kantaa, minkä tulkittiin tarkoitta-
van sallimista. Tässä vaiheessa jo yli kymmenen vuotta jatkunut yhteistyö sai 
näin virallisen hyväksynnän.1253 
 
Nicholas Barringtonin idea toimittaa IRD:n aineistoa sotilaille saattoi juontua 
sattumuksesta toukokuulta 1962. Tuolloin Suomen Lontoon-suurlähetystön 
apulaissotilasasiamies, kapteeni Lauri Koho lähestyi Barringtonia. Koho ker-

 
1248 Pesu, 165. 
1249 Pesu, 165; Suominen, 283–288. 
1250 Ray Muston D.R.M. Acklandille 10.9.1962. FO 1110/1529, TNA. 
1251 Suominen, 245, 262; Ainola – Lehikoinen. 
1252 Sama, 262. 
1253 Sama, 292. 
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toi saaneensa haltuunsa Neuvostoliittoa ja kommunismia käsittelevää aineis-
toa, joka oli tarkoitettu Lontoosta pois siirtyneelle konsuli Risto Solangolle. 
Koho oli saanut käsiinsä Interpreter-julkaisun numeroita ja nähnyt ”Kuka ku-
kin on Neuvostoliitossa” -julkaisuun tarkoitettuja yksittäisiä muutossivuja. 
Jälkimmäisestä Koho oli ollut ”erittäin innokas” saamaan kokonaisen kopion. 
Solanko oli ilmeisesti ottanut lähtiessään oman kappaleensa mukaan. Koho 
tiedusteli, voisiko julkaisun postittaa suoraan hänelle. Samalla Koho kertoi 
olevansa kiinnostunut saamaan mitä tahansa muutakin vastaavaa materiaa-
lia, esimerkiksi kesällä Helsingissä järjestettävään nuorisofestivaaliin liitty-
vää.1254 

Koho mainitsi Barringtonille, että tämä voisi hyvin tarkastaa hänen taus-
tansa. Kohon perhe oli kotoisin Karjalasta. Koti oli jäänyt rajan taakse Neu-
vostoliiton puolelle. Hän kertoi taistelleensa itse venäläisiä vastaan 15-vuoti-
aana. Kohon mukaan Suomen diplomaattiedustajat olivat hyvin huolellisia 
pysyäkseen puolueettomina. Siksi he olivat epävarmoja ottamaan vastaan 
brittien aineistoa. Hän itse ei kuitenkaan piilottaisi sitä tosiasiaa, että vihaa 
venäläisiä. Barrington raportoi tapaamisesta IRD:lle ja pyysi aineistoa annet-
tavaksi.1255 

”Hän [Koho] ei toimittaisi mitään eteenpäin venäläisille. Ainoa asia, 
jota hän haluaa toimittaa heille, ovat ammukset.”1256 
  – Nicholas Barrington 

 
Barrington toimitti sittemmin Koholle tämän pyytämät aineistot. Saatekir-
jeessä hän selosti IRD:ltä saamansa ohjeistuksen mukaisesti aineiston käytön 
ehtoja. Missään ei ollut mainintoja julkaisijasta. Barrington väitti tämän johtu-
van siitä, että aineisto oli tuotettu pääasiassa Britannian ulkoasiainhallinnon 
omaan käyttöön. 

”Meillä on kuitenkin lupa antaa niitä muutamille henkilöille 
ulkoministeriön ulkopuolella, jotka todennäköisesti hyötyvät niistä. 
Teemme niin siinä ymmärryksessä, että vaikka aineisto on avointa ja 
sisältöä voi vapaasti siteerata, nimikkeitä ja sitä tosiasiaa, että ne ovat 
peräisin Foreign Officesta, ei tule paljastaa keskusteluissa eikä 
kirjallisesti.”1257 
  – Nicholas Barrington 

 

 
1254 Barringtonin muistiinpano 11.5.1962. FO 1110/1529, TNA; Britit olivat ryhtyneet 1958 
toimittamaan IRD:n aineistoa säännöllisesti Suomen Lontoon-lähetystölle. Fields 2019, 244. 
1255 Barringtonin muistiinpano 11.5.1962. FO 1110/1529, TNA. 
1256 Sama. 
1257 Barrington Lauri Koholle 20.6.1962. FO 1110/1529, TNA. 
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Lauri Koho oli 1960-luvulla Suomen sotilastiedustelun keskeisiä toimijoita. 
Hänet oli siirretty ensimmäisten joukossa Lauri Sutelan alaisuuteen kesällä 
1959, kun sotilastiedustelua oli ryhdytty virallisesti organisoimaan. Myöhem-
min Koho yleni aina kenraaliluutnantiksi saakka. Hän teki pitkän uran kan-
sainvälisissä tehtävissä, muun muassa YK:n pääsihteerin sotilasyhteysupsee-
rina ja sotilasneuvonantajan alaisena. Korkeissa YK-tehtävissä Koho pääsi kä-
siksi salattuun tiedustelutietoon, jota hän toimitti esimerkiksi Lähi-idästä Suo-
men sotilastiedustelulle lähes koko 1970-luvun ajan. Suomessa hän toimi 
uransa päätteeksi Lounais-Suomen sotilasläänin komentajana.1258 

Koho tuskin kyseli Barringtonilta aineistoa vain omaksi ilokseen. Saa-
mansa tiedot hän välitti epäilemättä aikanaan myös Suomeen.  

On syytä huomata, että Koholle lähetetyt aineistot olivat eritasoisia kuin 
Kekkoselle tarkoitettu räätälöity materiaali. Vuonna 1962 IRD toimitti esimer-
kiksi Interpreter-julkaisua ainakin 13 Suomessa asuvalle henkilölle, jotka olivat 
pääasiassa toimittajia tai poliitikkoja. Listalla olivat muun muassa Hufvuds-
tadsbladetin päätoimittaja Torsten Steinby, Uuden Suomen päätoimittaja Eero 
Petäjäniemi, Kansan Lehden päätoimittaja Vilho Halme, Helsingin Sanomien toi-
mittaja Leo Schulgin1259, Johannes Virolainen, T. A. Wiherheimo, Päiviö Hete-
mäki, Kaarlo Pitsinki, Max Jakobson ja Jaakko Iloniemi.1260 

Jaakko Iloniemi toimi 1960-luvun taitteessa Suomen ylioppilaskuntien lii-
ton (SYL) pääsihteerinä. Järjestö muun muassa vastusti voimakkaasti kommu-
nistisen Nuorisofestivaalin järjestämistä Helsingissä. Hän työskenteli samoi-
hin aikoihin myös Paasikivi-seuran sihteerinä ja Yleisradion palveluksessa.1261 

Iloniemi oli solminut kontakteja britteihin jo 1950-luvulla Wilton Parkissa 
Etelä-Englannissa, jonne Foreign Office kutsui lupaavia nuorisovaikuttajia pa-
rin viikon kursseille. Mukana oli myös nuorempia virkamiehiä Britannian ul-
koasiainhallinnosta, journalisteja ja muita yhteiskunnallisia toimijoita.1262  

Iloniemi muistaa postin mukana tulleen englanninkielisen Interpreter-jul-
kaisun laadukkaampana kuin monet muut tiedotuslehtiset, joita nuorisovai-
kuttajille lähetettiin. Hän arvelee päätyneensä vastaanottajaksi, koska toimi 
aktiivisesti ylioppilasliikkeessä ja teki toimittajan töitä. Iloniemi oli avoimen 
länsimielinen, kuten muutkin aineiston vastaanottajat. Monet lähetystöt olivat 

 
1258 Uola, Mikko (2004b): ”Koho, Lauri”. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1997– (viitattu 29.5.2021); Koskimies 2018b, 105; Pesu, 
376; Suominen, 127; Lukkari, 128. 
1259 Jälkeenpäin tiedetään, että KGB oli onnistunut saamaan Leo Schulginin salaiseksi 
asiamiehekseen, joskin myös CIA:n Frank Friberg oli yrittänyt värvätä häntä amerikkalaisten 
palvelukseen. Ks. Mainio, 200–203. 
1260 ”Distribution of I.R.D. material”, todennäköisestä kesältä 1962. FO 1110/1529, TNA. 
1261 Himanen, 552; Jaakko Iloniemen haastattelu 13.11.2019. Muistiinpanot tekijän hallussa. 
1262 Iloniemi (haastattelu 2019). 
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kiinnostuneita nuorisojohtajista. Yhteydenottoja tuli paitsi länsivalloilta myös 
Tehtaankadulta.1263 

 
1263 Sama; Neuvostosuhteista ks. Himanen, 184–189. 
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7 NOOTTIKRIISI 

Noottikriisi ja muut tapahtumat horjuttavat länsivaltojen luottamusta 
Kekkoseen, mutta informaatio-operaatiosta ei luovuta. Vanha tuttu 
Rex Bosley ilmestyy taas kuvioihin. 

 
 
 

7.1 NOOTTI RAVISTELEE SUOMEA 

”Onko tasavalta vielä tallella?” kysyi presidentti Urho Kekkonen pääministeri 
Martti Miettuselta astuttuaan ulos DC-8-suihkukoneesta Seutulan lentoken-
tälle marraskuun 3. päivänä 1961. Miettunen vastasi myöntävästi.1264 Kolmen 
viikon matkalta Kanadasta ja Yhdysvalloista Suomeen palannutta president-
tiä odotti melkoinen savotta. Sen syntyyn hän ei itsekään ollut täysin syytön.  

Ensi töikseen Kekkonen selvitti, miten Suomessa suhtauduttiin Neuvosto-
liiton noottiin. Tilannekuva valkeni nopeasti. Eduskuntaryhmissä katsottiin, 
että nootin syyt olivat Suomen ulkopuolella. Ulkoministeriön ja sotilasjohdon 
analyysit olivat jo pitkällä. Arvioissa korostettiin poliittisia tarkoitusperiä. 
Katsottiin, että Neuvostoliitto osoitti pitävänsä sodan uhkaa todellisena. Se 
halusi taivutella länsivallat neuvotteluihin sekä myönnytyksiin Saksan ja Ber-
liinin kysymyksessä.1265 Lähimmille avustajilleen Kekkonen kertoi aikovansa 
pitää puheen, jossa hän kieltäytyisi Neuvostoliiton esittämistä konsultaati-
oista ja luopuisi presidenttiehdokkuudestaan.1266 

Läntinen analyysi nootista näyttää alkuvaiheessa pysyneen varsin maltil-
lisena. CIA:n tiedustelukatsauksessa arvioitiin lokakuun 31. päivänä, ettei 
Moskova tulisi vaarantamaan Kekkosen uudelleenvalintaa esittämällä laajoja 
poliittisia vaatimuksia tai esimerkiksi sotilastukikohtia. Sen verran avoimesti 
Hruštšov oli osoittanut tukeaan Kekkoselle. Hruštšov oli myös ottanut henki-
lökohtaisen kunnian Porkkalan vuokra-alueen palauttamisesta Suomelle.1267 

Yhdysvaltain suurlähettiläs Gufler ei ollut yhtä rauhallinen. Hän lähetti 
Washingtoniin raportteja, joiden mukaan Suomessa saattoi ”tapahtua mitä ta-
hansa”. Gufler vaati, että hänen suomalaisia tietolähteitään suojeltaisiin. Hän 

 
1264 HS 4.11.1961. 
1265 Suomi 1992, 485–486. 
1266 Apunen 2005, 94. 
1267 Central Intelligence Bulletin, CIA, 31.10.1961. CIA’s FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
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viittasi aiempaan palvelukseensa Baltiassa. Monet hänen luotetut tiedotta-
jansa Liettuassa olivat päätyneet toisen maailmansodan alla Siperiaan. Gufler 
vaati toistuvasti Natoa antamaan lausuntoja tilanteesta ja ryhtymään vasta-
propagandaan.1268 

Amerikkalaisten tiedustelutietojen mukaan Hruštšov olisi kertonut elo-
kuussa suomalaisille kommunisteille, että kaikki puolueettomat maat pako-
tettaisiin määrittelemään suhteensa Saksaan, kun Neuvostoliitto tekisi sen 
kanssa rauhansopimuksen. Hän oli korostanut, että kiristyvässä kansainväli-
sessä tilanteessa Moskovan täytyi voida luottaa siihen, että Suomi toimisi oi-
kein. Samassa yhteydessä neuvostojohtaja olisi valittanut, että presidentin-
vaalien vastaehdokkaat pyrkivät horjuttamaan Kekkosen ulkopolitiikkaa ja 
hyviä suhteita Neuvostoliittoon. Hruštšov oli amerikkalaisten tietojen mu-
kaan todennut, että ”se täytyy lopettaa”.1269 Tiedot saattoivat vaikuttaa siihen, 
ettei CIA:ssa nähty noottia yhtä vakavana kuin Helsingin-lähetystössä. Jon-
kinlaista väliintuloa osattiin ehkä jopa odottaa. 
 
Sunnuntaina marraskuun 5. päivänä Kekkonen piti radio- ja televisiopuheen, 
jossa vakuutti elämäntyönsä kiteytyvän Suomen puolueettomuudessa.1270 
Seuraavana päivänä hän otti käyttöönsä salaisen kanavan Lontooseen. Vanha 
ystävä, oletettavasti Rex Bosley1271, saapui keskustelemaan presidentin kanssa. 
Tapaaminen järjestettiin mahdollisesti muualla kuin Tamminiemessä tai Pre-
sidentinlinnassa, koska siitä ei ole merkintöjä presidentin viikko-ohjelmassa. 
Päiväkirjassaankaan Kekkonen ei sitä mainitse. Keskustelun sisältö selviää 
kuitenkin Britannian tiedustelupalvelun kaksi päivää myöhemmin laatimasta 
muistiosta. Yhdysvalloista löytynyt muistio on alkuperäisen kopio, jonka bri-
tit ovat saattaneet amerikkalaisten tietoon. Muistion arkistosta löytänyt tutkija 
Juhana Aunesluoma on päätellyt, että keskustelu on ollut perusteellinen ja 
Kekkosen ajatukset on ollut tarkoitus viestiä mahdollisimman tarkasti länsi-
valtojen johdolle.1272  

Kekkonen paljasti vanhalle ystävälleen, ettei nootti tullut hänelle suinkaan 
yllätyksenä. Sitä oli odotettu jo kolmen vuoden ajan. Keskustelussa ei kuiten-
kaan viitattu siihen, että nootti olisi ollut Kekkosen tilaama. Sen sijaan Kekko-
nen kertoi avoimesti nootin yhteydestä tuleviin presidentinvaaleihin. Hän 

 
1268 Rislakki 2010, 150–151. 
1269 Central Intelligence Bulletin, CIA, 2.11.1961. CIA’s FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
1270 Apunen 2005, 94. 
1271 Aunesluoma 2002, 133–134; Aunesluoma päättelee, että keskustelukumppani on ollut Kekkosen 
luottama, Rex Bosleyn kaltainen ”vanha ystävä”. Muistion alussa mainitaan Kekkosen tunteneen 
”syvää luottamusta” vanhaan ystäväänsä, jonka kanssa keskustelu käytiin. Ystävä oli myös hyvin 
perillä Suomen asioista ja kansainvälispoliittisesta tilanteesta. On vaikea keksiä, kuka muu olisi 
voinut tulla kyseeseen kuin Bosley, joka työskenteli Britannian ulkomaantiedustelulle. Keskustelu on 
käyty kahden kesken eikä tulkkeja ole ollut paikalla, joten se on luultavasti käyty suomeksi.  
1272 Aunesluoma 2002, 133. 
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kertoi toivovansa, että yhtenä nootin monista tavoitteista olisi auttaa häntä 
vaaleissa. Muistion loppupäätelmissä pidettiin ilmeisenä, että Kekkosella oli 
ollut etukäteen vihiä nootista. Hän kuitenkin koki tilanteen ongelmalliseksi, 
koska nootilla oli muitakin tavoitteita eikä hän ollut niistä perillä. Toisin kuin 
esimerkiksi puheessaan Los Angelesissa, tässä keskustelussa Kekkonen ei sa-
lannut huolestumistaan ja tilanteen uhkaavuutta.1273 

Muistion kirjoittaja toi esille, että Kekkosella oli suoria kontakteja neuvos-
toliittolaisiin. Länsivaltojen tulikin olettaa, että Suomen ulkoministeriö olisi 
asioista vain osittain informoitu.1274 

Myöhään samana iltana Gufler lähetti Washingtoniin salasähkeen, jossa 
viittasi luottamukselliselta lähteeltä saamiinsa tietoihin. Hän korosti erikseen, 
että kyseisen lähteen suojeleminen olisi erittäin tärkeää. Lähde oli kertonut 
Guflerille, että Suomen hallitus päättäisi noottiin vastaamisesta lopullisesti 
seuraavana päivänä. Suomalaiset eivät aikoneet kieltäytyä keskusteluista, 
mutta Moskovaan lähetettäisiin ainoastaan pieni delegaatio ulkoministerin 
johdolla.1275 

Guflerin lähde oli luultavasti sama, joka oli käynyt aiemmin päivällä kes-
kustelemassa Kekkosen kanssa. Olisi loogista, että hän olisi raportoinut tär-
keimmät tietonsa tuoreeltaan molempien johtavien länsivaltojen suurlähetti-
läille ennen kuin kirjoitti puhtaaksi yksityiskohtaisen raportin keskustelusta 
pari päivää myöhemmin. Guflerin salasähkeen tiedot täsmäävät myös riittä-
vän hyvin keskustelumuistioon. 
 
Ahti Karjalaiselle oli KGB:n välityksellä viestitetty Moskovasta, että Suomelle 
tuskin tehtäisiin kovin vaikeita ehdotuksia. Karjalaista kehotettiin matkusta-
maan Moskovaan ottamaan asiasta selvää. Sinne hän lähtikin ulkoministeriön 
virkamiesten seurassa 10. marraskuuta. Muutaman päivän kuluttua Karjalai-
nen palasi takaisin. Hän raportoi käymistään keskusteluista hallitukselle, pre-
sidentille ja osalle kansanedustajista. Kekkonen hajotti eduskunnan. Uudet 
vaalit määrättiin helmikuulle 1962.1276 

Jälkikäteen tiedetään, että Kekkonen oli jo keväällä 1961 suunnitellut ha-
jottavansa eduskunnan marraskuussa. Tarkoituksena oli synnyttää eripuraa 
Honka-liiton puolueiden välille, kun uudet eduskuntavaalit ajoittuisivat va-
litsijamiesvallin ja presidentinvaalin väliin. Suunnitelmasta kerrottiin myös 
neuvostoliittolaisille.1277  

 
1273 Sama, 133–137. 
1274 Sama, 136. 
1275 Gufler State Departmentille 6.11.1961. FRUS 1961–1963, vol. XVI. dokumentti 193. 
1276 Suomi 1992, 500–502; Apunen 2005, 94–95. 
1277 Karjalainen, Ahti – Tarkka, Jukka (1989): Presidentin ministeri. Ahti Karjalaisen ura Urho 
Kekkosen Suomessa. Otava, Helsinki, 101; Vladimirov, 128–131. 
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Eduskunnan hajottaminen ei kuitenkaan riittänyt Neuvostoliitolle. Varaul-
koministeri Vasili Kuznetsov ilmoitti, ettei sotilaallisia konsultaatioita voitaisi 
välttää. Marraskuun 17. päivänä tuli ilmeisesti KGB:n kautta vihje, että Kek-
kosen itsensä kannattaisi matkustaa Siperian Novosibirskiin Hruštšovia ta-
paamaan. Seuraavana päivänä valtioneuvosto teki virallisen päätöksen mat-
kasta ja asiasta kerrottiin julkisuuteen.1278 

CIA:ssa arvioitiin samana päivänä, 18. marraskuuta, että Neuvostoliitto 
saattaisi painostaa Suomea jonkinlaisiin toimiin sotilaallisissa asioissa, vaikka 
sotilaita ei vaadittukaan mukaan Moskovaan. Kyseeseen voisi tulla esimer-
kiksi tutkien tai suihkuhävittäjien hankinta. Neuvostoliitto oli jo aiemmin tar-
jonnut Mig-17- ja Mig-19-hävittäjiä, mutta suomalaiset olivat kieltäytyneet.1279 

Novosibirskin neuvottelujen aattona Yhdysvaltain presidentille toimite-
tussa tiedustelukatsauksessa arvioitiin, että Suomi olisi paremmassa asemassa 
selviytyäkseen mahdollisista taloudellisista sanktioista kuin yöpakkasten ai-
kaan vuonna 1958.1280 

CIA:n aineisto on vielä monin osin salattua, joten kaikkea amerikkalaisten 
tilannekuvasta tai lähteistä ei tiedetä. Varsin varhaisessa vaiheessa vakiintui 
kuitenkin tulkinta, jonka mukaan nootin pääasiallinen tarkoitus oli todennä-
köisesti varmistaa Kekkosen uudelleenvalinta ja vahvistaa tämän tukijoiden 
asemaa eduskunnassa. CIA seisoi tulkinnan takana vielä kesällä 1963.1281 

Ajan saatossa näkemys nootin taustoista monipuolistui. 1970-luvun alku-
puolella CIA:ssa katsottiin, että Neuvostoliitolla oli nootillaan useita tavoit-
teita, jotka kytkeytyivät niin kiristyneeseen kansainväliseen tilanteeseen kuin 
Suomen sisäiseen kehitykseen.1282 

Lontoossakin seurattiin tarkasti kriisin kehitystä. Foreign Officessa pelät-
tiin, että Suomen itsenäisyys ja puolueettomuus olisivat lopussa. Vaarana oli 
kommunistien nousu hallitukseen. Eduskunnan hajottamisen jälkeen britit 
ehdottivat amerikkalaisille, että maat tutkisivat yhdessä salaista vaikuttamista 
äänestäjiin ennen seuraavia eduskuntavaaleja.1283 

Pari päivää ennen Novosibirskin neuvottelujen alkua Foreign Officen vir-
kamiehet kokoontuivat suunnittelemaan Suomeen kohdistettuja propaganda- 
ja peiteoperaatioita. Edustettuina olivat ainakin Foreign Officen pohjoinen 

 
1278 Suomi 1992, 505–507; Apunen 2005, 95. 
1279 Central Intelligence Bulletin 18.11.1961. CIA’s FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
1280 Presidents Intelligence Check 24.11.1961. CIA’s FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
1281 Tulkinta tuotiin esille jo marraskuun puolivälissä, ennen Novosibirskin neuvotteluja. CIA seisoi 
sen takana vielä kesällä 1963. Central Intelligence Bulletin 15.11.1961, Current Intelligence Weekly 
Summary 17.11.1961, “Special report: Foreign policy pressures on Finland’s international politics”. 
7.6.1963. CIA’s FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
1282 “Intelligence Report: ’Finlandization’ in action: Helsinki’s experience with Moscow”, 58–59. 
August 1972. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
1283 Rislakki 2010, 150. 
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osasto, pysyvä alivaltiosihteeristö (PUSD) sekä IRD. Pohjoisen osaston johto 
oli saanut viimeisimmistä salaisista raporteista kuvan, jonka mukaan Kekko-
nen saattaisi olla valmis ajamaan neuvostoliittolaisten kanssa Itämeren alueen 
neutralointia.1284 

Salaisilla raporteilla viitattiin luultavasti muistioon Kekkosen keskuste-
lusta vanhan ystävänsä kanssa. Kekkonen oli kertonut, että Neuvostoliitto ha-
lusi Suomen toimivan ydinaseiden Itämeren alueelle sijoittamista vastaan . 
Kekkonen oli arvellut, että tämä olisi myös Ruotsin etujen mukaista.1285 Ajatus 
puolueettomasta Pohjolasta kytkeytyi jo Kekkosen pyjamantaskupuheeseen 
vuodelta 1952.  

Pohjoisen osaston päällikkö R. H. Mason arvioi tilanteen näyttävän siltä, 
ettei Kekkoseen pystyttäisi vaikuttamaan edes salaisin keinoin. Masonin mu-
kaan olisi parempi yrittää vaikuttaa diplomaattista kanavaa pitkin ennen kuin 
Kekkonen matkustaisi Neuvostoliittoon. Presidentti piti saada vakuuttu-
neeksi siitä, ettei mitään Neuvostoliiton nootin kuvaamaa uhkaa ollut ole-
massa. Syytökset Länsi-Saksaa ja Natoa kohtaan oli saatava näyttämään nau-
rettavilta. Kekkosen kun uskottiin olevan altis hyväksymään nämä syytökset. 
Eikä ihme, olihan Kekkonen ilmaissut briteille huolensa Länsi-Saksan varus-
tautumisesta jo useasti aiemmin.1286 

Keskustelu osoittaa hyvin, ettei läntisten diplomaattien yhteydenpito Kek-
koseen ollut mitenkään sattumanvaraista. Toiminta oli määrätietoista ja suun-
niteltua. Jokainen askel mietittiin tarkasti, esimerkiksi milloin käytettiin dip-
lomaattilinjaa ja milloin salaista kanavaa. 

Britit pohtivat myös, pitäisikö Suomessa ja Skandinaviassa ryhtyä propa-
gandamielessä levittämään laajemmin tietoa Tšekkoslovakian vuoden 1948 
kommunistivallankaappauksesta. Aiheesta oli jo valmiiksi olemassa IRD:n 
tuottama kirja, mutta sen kääntäminen suomeksi koettiin hankalaksi. Britit 
olivat jo aikoinaan keväällä 1948 jakaneet suomalaispäättäjille muistiota val-
lankaappauksesta. Nyt mainitussa IRD:n kirjasessa oli kyse luultavasti laa-
jemmasta aineistosta. Vaihtoehdoksi nostettiin kirjan jakelu ruotsinkielisenä. 
IRD:n tavanomaisempaa aineistoa päätettiin levittää Suomessa entistä ahke-
rammin. Helsingin-lähetystökin oli saamassa pian uuden tiedotusvirkaili-
jan.1287 

 
1284 “Record of a meeting held in mr. Mason’s office on November 20 to discuss recent Fenno-Soviet 
developments”. FO 1110/1400, TNA. 
1285 Aunesluoma 2002, 135. 
1286 Esimerkiksi Max Jakobsonin 10.5.1961 laatima muistiinpano keskustelusta. Kekkosen vsk. 
vierailut, UKA; “Record of a conversation between the Prime Minister and the President of Finland at 
4.45 p.m. on May 9, 1961”, 17.5.1961. PREM 11/3306, TNA; Kekkosen pvk. 17.8.1960. 
1287 “Record of a meeting held in mr. Mason’s office on November 20 to discuss recent Fenno-Soviet 
developments”. FO 1110/1400, TNA; Aiemmasta muistiosta Fields 2019, 81–82. 
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Britit valmistautuivat turvautumaan kovempiin propagandatoimiin ja pei-
teoperaatioihin, mikäli tilanne Suomessa huonontuisi entisestään. Jos 
Hruštšov esimerkiksi painostaisi Kekkosen ottamaan kommunisteja hallituk-
seen jo ennen eduskuntavaaleja, voisivat britit hyödyntää ”ystävien” arvo-
kasta kontaktia ”Suomen turvallisuuspalvelussa”, joka näki presidenttiä 
usein. Tätä kanavaa pitkin voitaisiin syöttää Kekkoselle ajatuksia kommunis-
tien vallankaappauksen vaaroista. Samalla todettiin, että turvallisuuspalvelun 
päällikön tai johdon täytyi olla tietoinen näistä vaaroista.1288 

Ystävillä viitattiin tässä luultavasti SIS:ään. Suomen turvallisuuspalvelu 
voisi viitata suojelupoliisiin. Kontaktin nimeä ei mainittu. Mikäli kyse oli Su-
posta, kontaktin täytyi olla laitoksen päällikkö Armas Alhava. Supossa vain 
päällikkö piti säännöllistä yhteyttä tasavallan presidenttiin. Alhavalla oli yh-
teys SIS:ään, kuten myös CIA:han.1289 Tällöin järjestely olisi ollut samankaltai-
nen kuin briteillä oli Intiassa, jossa tiedustelupalvelun päällikön kautta pyrit-
tiin toimittamaan aineistoa pääministeri Nehrulle. Alhava saattoi toimittaa 
tietoja Kekkoselle paitsi suoraan myös Kustaa Vilkunan välityksellä..1290  

Toisaalta turvallisuuspalvelu saattoi viitata myös presidentin turvamie-
hiin tai yleisemmin poliisiin tai armeijaan. Esimerkiksi SDP:n salaista tiedus-
telua johtanut Veikko Puskala toimitti arkaluonteisia raportteja henkilökoh-
taisesti Tamminiemen portille. Turvamies kävi noutamassa lähetyksen Pus-
kalan autosta ja vei sen adjutantin ohi suoraan presidentin työpöydälle.1291 Osa 
Puskalan raporteista kulki myös Kustaa Vilkunan kautta.1292 SIS oli tuskin pal-
jastanut kontaktejaan tarkemmin Foreign Officen sisällä, joten viittausta voi-
nee pitää yleisen tasoisena. Olennaista kuitenkin oli, että kanava oli olemassa, 
siitä tiedettiin Foreign Officessa ja sen käyttöä vaikuttamiseen pohdittiin täs-
säkin yhteydessä. 

Lontoossa todettiin, että ”ystävät” saattaisivat pystyä tekemään jotain vas-
tarinnan vahvistamiseksi myös Suomen Puolustusvoimissa. Yksi vaihtoehto 

 
1288 “Record of a meeting held in mr. Mason’s office on November 20 to discuss recent Fenno-Soviet 
developments”. FO 1110/1400, TNA. 
1289 Alhavan CIA-kontaktista ks. Rautkallio 2010, 150, 169, 175. 
1290 Juhani Suomen tietojen mukaan kanava olisi kulkenut reittiä Alhava–Vilkuna–Kekkonen. Juhani 
Suomen sähköpostihaastattelu 18.5.2022. Viestit tekijän hallussa; Tämän puolesta puhuu myös se, 
kuinka X-komitean yhteydessä tieto liikkui Vilkunalta Kekkoselle; Myöhemmin Alhavan 
päällikkökauden loppupuolella Kekkosen yhteydet suojelupoliisiin muuttuivat etäisiksi ja 
muodollisiksi. Suomi 1998, 419. 
1291 Reuna, 354–355. 
1292 Kustaa Vilkunan saatekirje Kekkoselle 16.2.1971. 2, 1971, Supo-sarja, UKA. 
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oli hyödyntää kontakteja, joiden kanssa ystävät olivat olleet yhteydessä Hel-
singin nuorisofestivaaleihin valmistauduttaessa.1293 Luultavasti kontaktit oli-
vat festivaalin vastustusta hoitaneita SYL:n ja SYT:n aktiiveja. PUSD sai tehtä-
väkseen jatkaa peiteoperaatioiden suunnittelua ”ystävien” kanssa. 

Washingtonissakin pohdittiin keinoja auttaa Suomea – kaikkein korkeim-
malla tasolla. Ulkoministeri Dean Rusk pyysi 20. marraskuuta presidentti 
Kennedyltä viestiä välitettäväksi Kekkoselle. Asialla oli kiire. Viesti piti saada 
lähetettyä vielä samana päivänä, jotta se ehdittäisiin toimittaa Kekkoselle en-
nen Hruštšovin tapaamista Novosibirskissa. Viestillä oli tarkoitus valaa roh-
keutta Kekkoseen.1294 

”Vaikka hän [Kekkonen] on näkökulmastamme osoittautunut liian 
taipuisaksi suhteissa Neuvostoliittoon, ei näytä olevan muita 
vaihtoehtoja kuin luottaa häneen.”1295 
  – Dean Rusk 

 
Amerikkalaiset olivat päätyneet analyysissaan siihen, ettei kriisiä voinut jättää 
Suomen ja Neuvostoliiton väliseksi. Jos Yhdysvallat ei puuttuisi siihen, Neu-
vostoliitto todennäköisesti saavuttaisi pääosan tavoitteistaan. Se pystyisi jat-
kossa ohjaamaan Suomen politiikkaa, mikä heikentäisi Skandinavian maiden 
vastarintaa laajemminkin ja iskisi koko vapaaseen maailmaan. Ruskin mu-
kaan Yhdysvaltain tuli olla valmis auttamaan Suomea politiikan, talouden ja 
propagandan keinoin. Neuvostoliiton ei uskottu turvautuvan sotilaalliseen 
voimaan, mutta samankaltaista laajaa painostuksen kirjoa odotettiin kuin yö-
pakkasissa oli nähty.1296 Ruskin muotoilu osoittaa, että propaganda oli kylmän 
sodan keinovalikoimassa samankaltainen ase kuin talous tai politiikka. 

Britit eivät nähneet tilannetta tässä vaiheessa yhtä synkkänä kuin amerik-
kalaiset. Helsingin-suurlähettiläs Con O’Neill katsoi, että Neuvostoliiton pää-
tavoitteena saattoi olla Kekkosen pitäminen vallankahvassa.1297 

Länsivallat pitivät toisensa informoituina suunnitelluista toimenpiteistä. 
Lontoossa tiedettiin Kennedyn avuntarjouksesta Kekkoselle, ja amerikkalaiset 
toivoivat myös briteiltä aktiivisia tukitoimia. Ranskalaiset puolestaan kannat-
tivat Kekkosen lähestymistä diplomaattikanavaa pitkin. He toivoivat, että Bri-
tannian O’Neill olisi yhteydessä presidenttiin. Foreign Officen pohjoisen osas-

 
1293 “Record of a meeting held in mr. Mason’s office on November 20 to discuss recent Fenno-Soviet 
developments”. FO 1110/1400, TNA. 
1294 Rusk Kennedylle 20.11.1961. FRUS 1961–1963, vol. XVI, dokumentti 198. 
1295 Sama. 
1296 Sama; D. Ormsby Goren salasähke Washingtonista Lontooseen 20.11.1961. FO 371/159299, 
TNA. 
1297 O’Neill Lontooseen 19.11.1961. FO 371/159299, TNA. 
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ton päällikkö R. H. Mason suhtautui amerikkalaisten avuntarjoukseen kriitti-
sesti. Se voisi Kekkosen silmissä näyttää yritykseltä sotkea Suomi suoraan 
idän ja lännen väliseen konfliktiin. Britit pidättäytyivätkin taloudellisen avun 
tarjoamisesta.1298 
 
Kekkonen tapasi Yhdysvaltain ja Britannian suurlähettiläät 21. marras-
kuuta.1299 Se oli samalla ensimmäinen kerta, kun presidentti tapasi johtavien 
länsivaltojen suurlähettiläitä kriisin alettua. Näin pitkä viive tuntuisi erikoi-
selta, ellei tiedettäisi salaisen kanavan käytöstä.  

Suurlähettiläiden tapaamisessa näyttää olleen kyse Kekkoseen vaikuttami-
sesta ja rohkaisemisesta ennen Novosibirskin neuvotteluja, ei niinkään tuorei-
den tilannetietojen saannista. Yhdysvaltain Gufler toi Kekkoselle presidentti 
Kennedyn henkilökohtaisen luottamuksellisen viestin. Kennedy vaati, ettei 
Suomi saanut livetä puolueettomuuslinjaltaan. Gufler tarjosi saamiensa ohjei-
den mukaan Yhdysvaltain taloudellista ja poliittista tukea Suomelle, mutta 
Kekkonen torjui avun. Presidentti vakuutteli läntisen lehdistön ylidramatisoi-
neen noottia. Hän muistutti Guflerille, miten oli viimeksi Los Angelesissa ko-
rostanut, että Suomen piti hoitaa itse suhteensa Neuvostoliittoon. Kekkonen 
ja Gufler sopivat, että Kennedyn avuntarjous pidettäisiin ehdottoman salai-
sena.1300  

Myöhemmin Kekkonen ihmetteli Washingtonin-suurlähettiläälle R. R. 
Seppälälle, miten kukaan saattoi edes kuvitella, että Suomi voisi tarttua Yh-
dysvaltain avuntarjoukseen. Kekkosen mielestä moiset tarjoukset ainoastaan 
vetäisivät maailman huomion Suomeen, jolloin kriisi eskaloituisi idän ja län-
nen välienselvittelyksi.1301 Foreign Officen Masonin arvio oli osunut täysin oi-
keaan. 

 
1298 ”Western representations to the Finnish President”, R.H. Mason, 21.11.1961. FO 371/159299, 
TNA; Salasähke Washingtonista Lontooseen 20.11.1961. FO 371/159299, TNA; Salasähke Lontoosta 
Washingtoniin 22.11.1961. FO 371/159299, TNA 
1299 Kekkosen pvk. 21.11.1961. 
1300 Guflerille oli Washingtonista korostettu, että Kennedyn viesti tuli toimittaa suullisesti. Mitään 
kirjallista aineistoa avuntarjouksesta ei saanut jättää. Koko tapaaminen Kekkosen kanssa tuli pitää 
salassa. Mikäli tapaaminen vuotaisi julkisuuteen, Guflerin käskettiin selittää, että hän oli käynyt 
ainoastaan kuulemassa Kekkosen näkemyksiä tilanteesta. Gufleria kehotettiin sopimaan yhteisestä 
tarinasta myös Kekkosen kanssa. Sähke Washingtonista Yhdysvaltoin Helsingin-lähetystöön 
20.11.1961. Digital id: JFKPOF-116-008. Papers of John F. Kennedy. Presidential Papers. President’s 
Office Files. John F. Kennedy Presidential Library and Museum; Hanhimäki 1997, 108; Suomi 1992, 
512; ”Kennedyn viesti 21/11 1961”, Urho Kekkonen, Kekkosen vsk. 1961, UKA. 
1301 Hanhimäki 1997, 108. 
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Guflerin jälkeen Tamminiemeen saapui Britannian O’Neill. Hän antoi tun-
nustusta Suomen puolueettomuuspolitiikalle ja lupasi, ettei Nato tulisi louk-
kaamaan Suomen aluetta saati hyökkäämään Suomeen.1302 O’Neill sai tapaa-
misesta vaikutelman, että presidentti oli syvästi huolissaan eikä aidosti tien-
nyt, mitä hänellä olisi Novosibirskissa vastassaan.1303 

Marraskuun 24. päivänä Kekkonen neuvotteli Hruštšovin kanssa Novo-
sibirskissa. Sotilaallisista konsultaatioista luovuttiin toistaiseksi. Suomi selvisi 
kuivin jaloin – ainakin teoriassa.1304 

Parin päivän päästä Kekkonen palasi Moskovan kautta Helsinkiin. Foreign 
Officessa arvioitiin tilanteen lientyneen, koska Neuvostoliitto ei enää vaatinut 
sotilaallisia neuvotteluja. IRD ei ehtinyt valmistella Suomeen toimitettavaa ai-
neistoa, kun jo todettiin, ettei sille välttämättä ollutkaan tarvetta. Britit arvioi-
vat nyt, ettei suomalaisia tai ruotsalaisia tarvitsisi erityisesti valistaa Neuvos-
toliiton vaaroista. Ne olivat jo valmiiksi hyvin tiedossa.1305  

Suurlähettiläs O’Neill kuvasi kriisiä todennäköisesti pahimmaksi Suomen 
ja Neuvostoliiton suhteissa sitten toisen maailmansodan. Suurlähettiläs epäili, 
ettei kaikki ollut kuitenkaan sitä miltä näytti. Hän arveli, että Kekkonen oli 
pohtinut eduskunnan hajottamista tai jopa päättänyt siitä jo hyvän aikaa en-
nen noottia, eikä syillä ollut mitään tekemistä nootin kanssa. Tässä hän osui 
täysin oikeaan.1306 Itse nootin taustasyyt olivat O’Neillin mukaan hämärän pei-
tossa. Suurlähettiläs oli kuitenkin onnistunut löytämään kolme päämäärää, 
jotka Neuvostoliitto nootillaan Suomessa saavutti. Ensinnäkin Moskova ai-
heutti psykologisen shokin ja muistutti suomalaisia siitä, kuinka hauraalla 
pohjalla heidän itsenäisyytensä lepäsi. Kriisitilanteessa suomalaiset olivat 
eristyksissä, eivätkä voineet odottaa apua maailmalta. Suomi oli siis riippu-
vainen Neuvostoliiton hyvästä tahdosta. Toiseksi nootilla varmistettiin Kek-
kosen uudelleenvalinta toiselle kaudelle. Tähän nootti oli tosin suurlähettilään 
mielestä aivan tarpeettoman voimakas keino, sillä uudelleenvalinta näytti 
käytännössä varmalta muutenkin. Kolmanneksi Neuvostoliitto onnistui kai-
vamaan entistäkin syvemmän kuopan Suomen puolueettomuusviritelmän 
alle, vaikka samaan aikaan väitti tukevansa sitä. O’Neill pelkäsi, ettei kaikkea 
ollut vielä edes nähty. Nootti saattoi olla näpäytys Suomelle, jonka taloudessa 
meni lujaa, joka oli liittynyt Eftaan ja jonka presidentti oli tehnyt useampia 

 
1302 Suomi 1992, 512. 
1303 O’Neill Lontooseen 22.11.1961. FO 371/159299, TNA. 
1304 Neuvotteluista tarkemmin ks. Suomi 1992, 521–532. 
1305 ”The Soviet-Finnish crisis”, M. Russell, 24.11.1961. FO 1110/1400, TNA; McWilliamin 
muistiinpano 27.11.1961. FO 1110/1400, TNA. 
1306 Ks. Karjalainen – Tarkka, 101. 
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vierailuja länteen. Taustalla saattoi vaikuttaa niin ikään suomalaisten viran-
omaisten vastarinta kommunistista nuorisofestivaalia kohtaan.1307 

Suurlähettiläs kiinnitti erityistä huomiota Kekkosen rooliin kriisin aikana. 
Presidentin politiikka oli nojannut siihen uskomukseen, että kunhan Mosko-
vassa luotettaisiin valtiojohdon pyrkivän edistämään rauhanomaista rinnak-
kaiseloa, Neuvostoliitto jättäisi Suomen rauhaan. Kun neuvostojohdolla ei ol-
lut mitään todellista syytä epäillä tätä mutta se ei siltikään ollut jättänyt Suo-
mea rauhaan, oli Kekkosen politiikka osoittautunut fiaskoksi. O’Neill tosin ar-
veli, ettei Kekkonen tulisi myöntämään asiaa – ei edes itselleen.1308 

O’Neill raportoi Lontooseen myös Kekkoseen kohdistuneista epäilyistä. 
Presidentin väitettiin jopa toimineen yhdessä neuvostojohdon kanssa kriisin 
synnyttämisessä ja ratkaisemisessa. Suurlähettiläs ei kuitenkaan uskonut, että 
Kekkonen olisi ollut ainakaan täysin osallinen kriisin järjestämiseen.1309 

Britit tunnustelivat myös ruotsalaisten näkemyksiä kriisistä. Joulukuun 
alussa 1961 apulaisulkoministeri Edward Heath tapasi Ruotsin pääministerin 
Tage Erlanderin. Heath mainitsi, että läntisessä Euroopassa monet epäilivät 
koko noottikriisin olleen Kekkosen taktinen manööveri, jonka tarkoitus oli 
varmistaa hänen uudelleenvalintansa presidentiksi. Erlander vastasi, että 
Ruotsin hallitus oli aivan varma, ettei kyse ollut tällaisesta. Erlander vakuutti, 
että vaikka Kekkosella oli vikansa, tämä oli pohjimmiltaan isänmaallinen suo-
malainen ja puolustaisi Suomen etuna pitämiään asioita. Joskus Suomen edut 
tarkoittivat myös henkilökohtaista hyötyä, mutta tässä tapauksessa Kekkonen 
taisteli Erlanderin mukaan epäilemättä Suomen aseman puolesta.1310 

Yhdysvaltain ulkoministeri Dean Rusk ei ollut yhtä huojentunut. Hänen 
mielestään paine Suomea kohtaan ei ollut loppunut. Avoimeksi jäi myös kon-
sultaatioiden mahdollisuus tulevaisuudessa. Ruskin mielestä Suomen liikku-
mavaraa oli rajoitettu vakavasti ja sen itsenäisyys oli edelleen uhattuna.1311 

Britit esittivät Ruskille oman arvionsa, jonka mukaan Moskova oli onnis-
tunut saavuttamaan nootilla tavoitteensa. Se oli muistuttanut Suomea tämän 
itäisestä riippuvuudesta, varmistanut Kekkosen uudelleenvalinnan ja horjut-
tanut Suomen puolueettomuutta.1312 
 
Kriisin akuutin vaiheen jälkeen Yhdysvalloissa arvioitiin Suomen ja erityisesti 
presidentti Kekkosen asemaa. CIA:n katsauksessa Kekkosen rooli nostettiin 

 
1307 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 29.11.1961. ”The Fennot-Soviet crisis of October-November 
1961”. FO 473/15, TNA. 
1308 Sama. 
1309 Sama. 
1310 ”Record of a conversation between the Lord Privy Seal and the Swedish prime minister on 1 
December, 1961”. FO 473/15, TNA. 
1311 Rislakki 2010, 155. 
1312 Sama, 155. 
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tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi Suomen ja Neuvostoliiton suhteessa. Hän 
oli onnistunut nostamaan itsensä maansa tärkeimmäksi poliittiseksi vaikutta-
jaksi, erityisesti ulkopolitiikan saralla.1313 

Vahvasta poliittisesta asemastaan huolimatta Kekkonen herätti vastenmie-
lisyyttä monissa. CIA:ssa arvioitiin, että Honka-liitolla olisi saattanut ”ainakin 
paperilla” olla mahdollisuuksia Kekkosen voittamiseksi. SDP, kokoomus ja 
neljä pienempää puoluetta olivat asettaneet oikeuskansleri Olavi Hongan yh-
teiseksi ehdokkaakseen vuoden 1962 presidentinvaaleihin. Honka kuitenkin 
luopui ehdokkuudestaan noottikriisin yhteydessä, kun Kekkonen oli matkus-
tanut neuvotteluihin Novosibirskiin.1314 

Kekkosen asema oli vahvistunut huomattavasti vuodesta 1958. Hän oli 
hyötynyt myös talouskasvusta ja pääoppositiopuolue SDP:n hajaannuksesta. 
CIA:ssa katsottiin, että Kekkonen saattoi vedota Moskovan tyytymättömyy-
teen oikeuttaakseen SDP:n pitämisen hallituksen ulkopuolella. Samalla hän 
saattoi heikentää sosiaalidemokraattien siteitä porvaripuolueisiin. Neuvosto-
liiton painostuksesta seurasi aina Kekkosen aseman vahvistuminen, niin 
myös noottikriisin yhteydessä.1315 

Ilmassa oli merkkejä siitä, että Neuvostoliiton toiminta ja varsinkin soti-
laallisten toimien uhka oli ollut kova paikka myös presidentille itselleen. Ne 
saattoivat horjuttaa Kekkosen luottamusta siihen, että hänen ulkopoliittista 
linjaansa seuraamalla Suomi säästyisi kovemmilta otteilta. Osoitukseksi tästä 
katsottiin Kekkosen julkinen uhkaus erota, mikäli Suomelta vaadittaisiin puo-
lueettomuutta vakavasti loukkaavia myönnytyksiä. CIA:ssa arvioitiin, että 
Kekkonen saattaisi olla valmis kovempaan vastarintaan Neuvostoliittoa koh-
taan.1316 

Amerikkalaisille tuotti vaikeuksia arvioida, mihin Kekkonen vetäisi rajan 
hyväksyttävien myönnytysten suhteen. Hän tuskin suostuisi neuvostojouk-
kojen sijoittamiseen Suomeen tai muuhunkaan puolueettomuuden rikkomi-
seen mutta saattaisi ottaa vastaan neuvostokalustoa, jos se vahvistaisi Suomen 
Puolustusvoimia. Kekkonen saattaisi päästää kommunistit hallitukseen, jos 
Neuvostoliitto painostaisi voimakkaasti. Heille ei todennäköisesti kuitenkaan 
annettaisi painavia salkkuja. Talouden saralla presidentti saattaisi suostua 
myönnytyksiin idänkaupassa, mutta kaupan taso tuskin kasvaisi merkittä-
västi. Kekkonen välttelisi sitoumuksia, jotka rajoittaisivat Suomen mahdolli-
suuksia liittyä eurooppalaisiin talousliittoihin.1317 

 
1313 “Finland Between East and West”, 30.11.1961. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
1314 Sama; US 25.11.1961. 
1315 “Finland Between East and West”, 30.11.1961. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
1316 Sama. 
1317 Sama. Idänkaupan osuuden arvioitiin säilyvän 15–20 prosentin tasolla, kuten se oli pääasiassa 
ollut sodanjälkeisinä vuosina. Ks. tarkemmin Hirvensalo – Sutela, 127. 
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CIA:ssa arvioitiin, että Neuvostoliitto antaisi Suomen olla seuraavat kuu-
kaudet rauhassa – pitkälti kunnioittaakseen Kekkosen erouhkausta. Pitkällä 
aikavälillä tilanne ei kuitenkaan näyttänyt ruusuiselta. Neuvostoliitto pyrkisi 
alistamaan Suomen asteittain omaan vaikutuspiiriinsä eikä tekisi suoria inter-
ventioita kuin silloin tällöin. Amerikkalaiset olivat aiempaa pessimistisempiä 
sen suhteen, kykenisikö Suomi säilyttämään itsenäisyytensä Neuvostoliiton 
puristuksessa.1318 

Joulukuun 2. päivänä 1961 suurlähettiläs Gufler vieraili jälleen Kekkosen 
luona ja jätti tälle suomennoksen presidentti Kennedyn uutistoimisto Tassille 
antamasta haastattelusta.1319 Kekkonen puolestaan selosti Hruštšovin kanssa 
Novosibirskissa käymiään keskusteluja. CIA:n Frank Friberg toimi tulkkina. 
Kekkonen vakuutti, ettei ollut tehnyt mitään Suomen sisäisiä asioita koskevia 
poliittisia sitoumuksia eikä sotilaallisia sitoumuksia. Myöskään Itä-Saksaa 
koskevia sitoumuksia ei ollut tehty. Kekkosen mukaan Neuvostoliitto ei ollut 
sellaisia edes esittänyt.1320 

Kekkonen kertoi arvelevansa, että nootti oli suunnattu pääasiassa Natoa ja 
Ruotsia vastaan eikä niinkään Suomelle. YYA-konsultaatioiden uhan myötä 
Hruštšov sai nootille kansainvälisen huomion. Jos tämä olisi valittanut Naton 
toiminnasta vain jossain puheessaan, olisi se unohdettu nopeasti. Kekkonen 
ei näytä maininneen Guflerille arveluaan siitä, että nootin tavoitteena olisi ol-
lut varmistaa hänen oma uudelleenvalintansa.1321 

Tapaamisen jälkeen Gufler ja Friberg katsoivat, että Kekkonen antoi tilan-
teesta paremman kuvan kuin mihin todellisuudessa uskoi.1322 Kekkonen puo-
lestaan vuodatti päiväkirjaansa oman arvionsa amerikkalaisesta suurlähetti-
läästä. ”Kyllä G[ufler] on luvattoman typerä mies. Mutta USA:lla on va-
raa!!”1323 

Gufler vieraili uudelleen Kekkosen luona tammikuun alussa 1962. Keskus-
telu käsitteli noottikriisiä ja sen vaikutusta Yhdysvaltain näkemykseen Suo-
men puolueettomuudesta.1324  

Kekkonen suhtautui epäillen Gufleriin ja siihen, miten suurlähettiläs ra-
portoisi hänen sanomansa Washingtoniin. Niinpä presidentti lähetti helmi-
kuun alussa suurlähettiläs R. R. Seppälän Yhdysvaltain State Departmentiin 

 
1318 “Finland Between East and West”, 30.11.1961. CIA’s FOIA Electronical Reading Room.  
1319 Gufler State Departmentille 2.12.1961. FRUS 1961–1963, vol. XVI, dokumentti 208; Kekkosen 
pvk. 2.12.1961. 
1320 Gufler State Departmentille 2.12.1961. FRUS 1961–1963, vol. XVI, dokumentti 208. 
1321 Sama. 
1322 Sama; Central Intelligence Bulletin 4.11.1961. CIA’s FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
1323 Kekkosen pvk. 2.12.1961. 
1324 Hanhimäki 1997, 109; Muistio Kekkosen ja Guflerin keskustelusta 2.1.1962. FRUS 1961–1963, 
vol. XVI, dokumentti 208. Kekkonen ei mainitse tapaamista päiväkirjassaan, eikä siitä ole merkintää 
presidentin viikko-ohjelmassa. 
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vakuuttelemaan, että Suomen olisi tärkeä seistä omilla jaloillaan ja ratkaista 
itse ongelmansa neuvostoliittolaisten kanssa. Seppälä painotti Kekkosen vies-
tiä, jonka mukaan Hruštšov ei ollut vaatinut neuvotteluissa mitään poliittisia 
muutoksia Suomessa.1325  

Kekkonen ei ollut ainoa, joka epäili Guflerin raportointia. Jopa amerikka-
laismielisenä tunnettu Eljas Erkko kyseenalaisti Guflerin objektiivisuuden.1326 

Samana vuonna CIA lähetti Suomeen professori James Billingtonin, joka 
kuului tiedustelupalvelun neuvonantajaryhmään. Billington kävi haastattele-
massa myös Kekkosta. Raportissaan CIA:n pääjohtajalle Allen Dullesille hän 
kuvasi Kekkosen nöyristelijänä, vaarallisena pelurina ja ovelana juonitteli-
jana, joka oli lavastanut noottikriisin.1327 

Kesällä 1962 Yhdysvaltain ja Britannian ulkoministerit neuvottelivat Parii-
sin rauhansopimuksen tarkistamisesta ja ohjusten myymisestä suomalaisille. 
Keskustelun yhteydessä ulkoministeri Rusk mainitsi, että Yhdysvaltain halli-
tus suhtautui Kekkosen poliittiseen suuntautumiseen brittejä skeptisemmin. 
Amerikkalaiset epäilivät, että Kekkosen ja Hruštšovin tapaamisessa Novo-
sibirskissa oli tapahtunut jotain, josta ei vielä tiedetty.1328 

Länsivaltojen suhtautumisessa noottikriisiin oli eroavaisuuksia. Yhdysval-
loissa tilanne nähtiin vaarallisena ja Suomen katsottiin osoittautuneen hei-
koksi Neuvostoliiton painostuksen alla. Amerikkalaisten suhtautuminen ta-
pahtumiin näyttää kääntyneen kriittisemmäksi ensiarvioiden jälkeen. Toi-
saalta jo kriisin aikana Yhdysvallat tarjosi aktiivisesti apuaan, kun taas Britan-
nian hallitus toimi varovaisen pidättyväisesti. Britit olivat pääosin samoilla 
linjoilla kuin amerikkalaiset mutta eivät nähneet tapahtumia aivan yhtä dra-
maattisina. Ranskan suhtautuminen tilanteeseen oli selvästi maltillisempaa. 
Ruotsin hallitus katsoi, että Suomi oli selviytynyt kriisistä varsin tyydyttä-
västi. Ruotsalaisten mukaan Suomen hallitukseen ja presidentti Kekkoseen 
voisi luottaa jatkossakin eikä läntisistä interventioista tai avuntarjouksista 
olisi Suomelle mitään hyötyä, pikemminkin haittaa.1329 

Amerikkalaisen kollegansa tapaan myös Britannian suurlähettiläs Con 
O’Neill kävi tammikuun alussa 1962 Kekkosen luona Tamminiemessä. Presi-
dentti selosti Novosibirskin-matkaa ja neuvotteluja. Kekkonen vakuutti, että 
noottikysymys oli loppuun käsitelty. O’Neill ei uskonut vaan Kekkosen mu-
kaan pelotteli tulevalla. ”Löin leikiksi ja sanoin: älkää pelotelko vanhaa sai-
rasta miestä”, presidentti merkitsi päiväkirjaansa. O’Neill lupasi Suomelle Bri-

 
1325 Muistio keskustelusta 5.2.1962. FRUS 1961–1963, vol. XVI, dokumentti 211. 
1326 Suomi 1994, 105. 
1327 Rislakki 2010, 159. 
1328 “Record of a conversation between the foreign secretary and Mr. Rusk on 25. June, 1962”. FO 
473/16, TNA. 
1329 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 3.10.1962. ”Finnish foreign policy”. FO 473/16, TNA. 
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tannian ja lännen tuen, mikäli Neuvostoliitto alkaisi painostaa. Hän myös tie-
dusteli, tulisivatko kommunistit hallitukseen. Kekkonen vastasi, ettei pitänyt 
sitä uskottavana.1330 

Tapaamisen jälkeen laatimassaan vuosikatsauksessa O’Neill arvioi nootti-
kriisin heikentäneen Suomen asemaa itsenäisenä valtiona ja jättäneen maan 
suojattomaksi Neuvostoliiton uusia painostuskeinoja vastaan. Vaikka Kekko-
nen oli kutsunut kriisin lopputulemaa tyydyttäväksi, Suomen kohtalo riippui 
ennen kaikkea Moskovasta. Kysymys ei ollut niinkään siitä, tekisikö Neuvos-
toliitto tulevaisuudessa vastaavan intervention, vaan siitä milloin, miten ja 
mitä varten se sellaisen tekisi.1331  

Läntinen lehdistö suhtautui kriittisesti noottikriisin ratkaisuun, mikä huo-
lestutti Suomen valtiojohtoa. Presidentti Kekkonen ja ulkoministeriö käynnis-
tivät kampanjan puolueettomuuskuvan vaurioiden korjaamiseksi. Kekkonen 
selosti loppuvuodesta 1961 Novosibirskin ratkaisua Helsingissä olleille diplo-
maateille. Suomen ulkomaanedustustoille laadittiin ohjeet siihen, kuinka 
omien asemamaiden hallituksia ja paikallisia lehtiä tuli informoida asiasta. 
Ohjeistuksen peruslinja näyttää olleen Kekkosen sanelema.1332 

Myös Suomen sotilastiedustelussa havahduttiin vuonna 1962 lännen kas-
vaneisiin epäluuloihin maan asemaa ja puolueettomuutta kohtaan. Jotta koh-
talokkailta seurauksilta vältyttäisiin, piti suorittaa ”luottamuksellista infor-
mointia tietyillä suunnilla”. Sotilaat pyrkivät kumoamaan virheelliset väittä-
mät, joiden mukaan Suomi aseistautuisi yhteisvoimin Neuvostoliiton kanssa, 
maiden ilmavalvontajärjestelmät olisi yhdistetty tai Suomi rakentaisi Lappiin 
tiestöä Neuvostoliiton sanelemilla tavoilla.1333 

7.2 REX BOSLEYN PALUU 

Noottikriisi ei vielä pahasti kolhinut Kekkosen mainetta länsivaltojen sil-
missä, vaikka osoittikin Suomen puolueettomuuden riippuvan viime kädessä 
Neuvostoliitosta. Mahdolliset myönteiset näkemykset Suomen presidentistä 
lensivät kuitenkin nopeasti roskakoriin, kun KGB-majuri Anatoli Golitsyn oli 
loikannut länteen. Kuten aiemmin kerroin, Golitsyn muun muassa väitti Kek-
kosen olevan Neuvostoliiton vaikuttaja-agentti. 

 
1330 Kekkosen pvk. 5.1.1962; O’Neill kävi Tamminiemessä 2.1.1962. Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. 
1331 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 8.1.1962. “Finland: Annual review for 1961”. FO 473/13, 
TNA. 
1332 Visuri 2006, 189. 
1333 Rislakki 2010, 193. 
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Kekkonen sai itse tietää loikkauksesta jo tuoreeltaan. Neuvostoliittolaiset 
ottivat Suomen viranomaisiin yhteyttä heti, kun Golitsynin katoaminen huo-
mattiin. Helsingin KGB-residentti Vladimir Ženihov oli selvästi levoton. Hän 
mainitsi Kekkoselle, että Golitsyn olisi vienyt mukanaan asiakirjoja.1334 

Loikkarin kertomuksista, kuten lukuisista väitetyistä Neuvostoliiton vai-
kuttaja-agenteista, Kekkonen kuuli Yhdysvaltain suurlähettiläältä Guflerilta 
tammikuun 18. päivänä 1962. Loikkauksesta oli silloin kulunut noin kuu-
kausi.1335 Nimiä Gufler ei maininnut. Kekkonen saattoi kuitenkin jo tässä vai-
heessa aavistaa, että pahempaa olisi tulossa. Suurlähettiläs R. R. Seppälä jou-
tuikin vakuuttelemaan Washingtonissa, että loikkarin kertomukset olivat hö-
lynpölyä.1336 

Kesällä 1963 Kekkonen sai kuulla, että Länsi-Saksan tiedustelulaitoksen 
BND:n vastavakoilun päällikkö Heinz Felfe oli tunnistettu neuvostoagentiksi. 
Felfe oli napattu Golitsynin tietojen perusteella. Ilmeisesti amerikkalaiset ha-
lusivat osoittaa, että loikkarilla oli oikeaa tietoa. Neuvostoliittolaiset olivat 
aiemmin vakuuttaneet Kekkoselle, että Golitsyn oli ollut vain vähäinen vir-
kailija, joka ei tiennyt juuri mitään. ”Näyttää kuitenkin jotakin tietäneen”, 
merkitsi presidentti päiväkirjaansa.1337 
 
Britannian pääministeri Harold Macmillan ja ulkoministeri Alec Douglas-
Home vierailivat elokuun alkupuolella 1963 Suomessa. Kekkosen ja brittien 
keskusteluissa käsiteltiin kansainvälisiä asioita, kuten Neuvostoliiton ja Kii-
nan suhteita, Hruštšovin asemaa Moskovassa ja Berliinin tilannetta. Kekko-
nen selosti, mitä Hruštšov oli kertonut hänelle edellisen vuoden lokakuussa. 
Neuvostojohtaja oli esimerkiksi sanonut, ettei Yhdysvallat tulisi aloittamaan 
ydinsotaa Berliinin takia, koska hänellä oli ”takuumiehinä” helposti haavoit-
tuvat Länsi-Euroopan maat. Macmillan viittasi keskusteluissa lännen vah-
vaan sotilaalliseen ja taloudelliseen asemaan. Douglas-Home puolestaan pu-
hui Kekkoselle Neuvostoliiton talouden kärsineen jatkuvasta varustelukilpai-
lusta.1338 Näyttää siltä, että britit pyrkivät edelleen vakuuttelemaan Kekkoselle 
lännen ylivertaisuutta. 

Vierailun valmisteluissa näkyivät O’Neillin epäluulot Kekkosta kohtaan. 
Suurlähettiläs oli arvioinut, että Suomen ja Britannian suhteet eivät olleet tar-
peeksi läheiset eikä brittien luottamus tarpeeksi suurta, jotta pääministeri ja 
ulkoministeri voisivat suorittaa poliittisen vierailun yksinomaan Suomeen. 

 
1334 Kekkosen pvk. 19.12.1961, 22.–23.12.1961. 
1335 Kekkosen pvk. 18.1.1962. 
1336 Muistio keskustelusta 5.2.1962. FRUS 1961–1963, vol. XVI, dokumentti 211. 
1337 Rentola 2009a, 41; Kekkosen pvk. 13.7.1963. 
1338 Kekkosen, Macmillanin ja Douglas-Homen väliset keskustelut 6.–9.8.1963. Asiakirja 1951. 
Juhani Suomen kokoelma, TPA; Macmillan oli erikseen pyytänyt etukäteen, että saisi keskustella 
kahden kesken Kekkosen kanssa. Asiakirja 7928. Juhani Suomen kokoelma, TPA. 
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Vierailu yhdistettiinkin Ruotsin-matkaan. O’Neill oli myös halunnut Kekko-
sen ja Macmillanin kahdenkeskiseen keskusteluun mukaan pöytäkirjaa pitä-
vän tulkin, joka jakaisi muistiinpanonsa molemmille osapuolille. Näin Kekko-
nen ei voisi saada mahdollisista epäselvyyksistä lisätukea itselleen.1339 

Macmillanin ja Douglas-Homen vanavedessä Tamminiemeen saapui elo-
kuun lopulla vanha tuttava, tiedustelu-upseeri Rex Bosley. Ohjelmassa oli pit-
kän kaavan mukaan aamiainen, päivällinen ja sauna. Olettavasti viskikin 
maistui, vaikka siitä ei ole jäänyt erillistä mainintaa. Tällä kertaa tapaamista ei 
salailtu vaan Bosley sai luvan tulla Tamminiemeen. Adjutantit kirjasivat ta-
paamisen myös presidentin viikko-ohjelmaan, joskin käsin kirjoittamisesta 
päätellen vasta jälkikäteen.1340  

Bosley, joka oli ollut jo useamman viikon Suomessa, selosti brittiministe-
rien tunnelmia vierailun jäljiltä. Macmillan oli Bosleyn mukaan sanonut, että 
vuonna 1961 Lontoossa käydessään Kekkonen oli puhunut pääasiassa 
Hruštšovin suulla. Nyt Kekkonen oli ollut itsenäinen.1341 

Toukokuussa 1963 maailmalla oli seurattu oikeudenkäyntiä, jossa Neuvos-
toliitto syytti brittiläistä liikemiestä Greville Wynneä ja neuvostoliittolaista 
tiedemiestä Oleg Penkovskia vakoilusta Britannian tiedustelupalvelun hy-
väksi.1342 Uutisissa ei kerrottu, että Penkovski oli todellisuudessa Neuvostolii-
ton sotilastiedustelupalvelu GRU:n eversti.  

Tamminiemessä Bosley paljasti Kekkoselle, että Penkovski oli ollut merkit-
tävämpi vakooja kuin osattiin kuvitellakaan. Tämä oli vuotanut briteille ”kai-
ken” Neuvostoliiton ohjuksista, sukellusveneistä ja muista korkean tason sa-
laisuuksista. Britannia oli välittänyt tiedot eteenpäin Yhdysvalloille. Penkovs-
kin ansiosta lännelle selvisi, ettei Neuvostoliitto ollutkaan niin voimakas kuin 
oli luultu. Sotilaallisesti Yhdysvallat oli selvästi sitä edellä.1343 

Bosleyn mukaan Penkovskin tiedot olisivat vaikuttaneet siihen, että Ken-
nedy päätti ajankohdan olevan sopiva yhteiselle päätöksellä lopettaa ydinko-
keet, mikä säilyttäisi Yhdysvaltain teknologisen etumatkan. Elokuussa 1963 
solmittiinkin Yhdysvaltain, Britannian ja Neuvostoliiton välillä osittainen 
ydinkoekieltosopimus. Kekkonen ihmetteli, miksi Yhdysvallat ei iskenyt 

 
1339 Salminen, 230. 
1340 Kekkosen pvk. 29.8.1963; Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. Rautkallio on epäillyt tapaamisen 
päivämäärää, mutta sen pystyy varmistamaan presidentin viikko-ohjelmista. Rautkallio 2010, 358; 
Macmillanin vierailusta ks. Suomi 1994, 101–104. 
1341 Kekkosen pvk. 29.8.1963; Bosley oli tullut Suomeen luultavasti samoihin aikoihin Macmillanin 
kanssa, sillä hän oli tavannut amerikkalaisia 8.8.1963. Rautkallio 2010, 358. 
1342 Ks. esim.  HS 8.5.1963. 
1343 Kekkosen pvk. 29.8.1963. 



 

319 

Neuvostoliittoon, kun kerran tilanne oli otollinen. Bosleyn mukaan Neuvos-
toliiton iskuvoima oli takamatkasta huolimatta niin suuri, että se voisi ensi-
iskun jälkeenkin vielä tuhota suuren osan Eurooppaa.1344 

Penkovskin tietojen on arvioitu vaikuttaneen siihen, ettei Yhdysvallat is-
kenyt ennaltaehkäisevästi Neuvostoliittoon Kuuban kriisissä. Yhden ihmisen 
tuottama tiedustelutieto saattoi siis kääntää koko maailmanhistorian kehitys-
suuntaa, joskin lopputulos oli todennäköisemmin monen osatekijän 
summa.1345 

Lännestä saatu tieto Neuvostoliiton tuhovoimasta vaikutti epäilemättä 
Kekkosen turvallisuuspoliittiseen ajatteluun. Se oli realiteetti, jonka kanssa oli 
elettävä. Suomen kannalta lännen sotilaallinen etulyöntiasema ei paljoa loh-
duttanut, sillä sodan syttyessä seuraukset olisivat joka tapauksessa katastro-
faalisia. 

Sitten tuli pommi. Bosley kertoi, että Suomen kautta loikannut Anatoli Go-
litsyn oli luovuttanut amerikkalaisille nimilistan Neuvostoliiton palveluk-
sessa olevista suomalaisista. Listan kärjessä mainittiin Bosleyn mukaan Simo-
nen, Skog, Erik Gabrielsson ja Urho Kekkonen. Presidentin reaktiosta ei ole 
säilynyt tietoa, mutta hän varmisti vielä erikseen, että luetellut nimet olivat 
tosiaan Neuvostoliiton palveluksessa. Bosley vahvisti loikkarin käyttäneen 
juuri näitä sanoja. Bosley kertoi myös käsityksenään, että länsi piti Kekkosta 
arvoituksellisena. Hänen läheiset henkilökohtaiset suhteensa Hruštšoviin oli-
vat tiedossa, mutta ei hänen sentään uskottu olevan Neuvostoliiton palveluk-
sessa. Kekkonen toivoi, että lännen näkemys arvoituksellisuudesta kantau-
tuisi Moskovan tietoon. Se nostaisi hänen osakkeitaan.1346 

Arvoituksellisuuden nosti myöhemmin raportissaan esille myös Britan-
nian suurlähettiläs Anthony Lambert. Hänen mukaansa Kekkonen ei näyttä-
nyt luottavan juuri kehenkään – ainakaan kehenkään sellaiseen, joka voisi de-
mokraattisessa järjestelmässä normaalisti olla asemansa puolesta presidentin 
luotettu. Presidentti piti ulkosuhteiden hoidon kokonaan omissa käsissään.1347 

Muodollisesti Kekkosen lähimpiin avustajiin kuului esimerkiksi ulkomi-
nisteriön poliittisen osaston päällikkö, joka oli tuohon aikaan Max Jakobson. 
Miesten välit eivät olleet parhaat mahdolliset. Kekkonen ei täysin luottanut 
Jakobsoniin eikä oikeastaan koko ulkoministeriöön. Presidentti koki, että Ja-
kobson auttoi hänen vastustajiaan. Kirjeessään Päiviö Hetemäelle Kekkonen 
viittasi Jakobsoniin ”Janus-kasvoisena”. Ristiriitainen suhtautuminen tuli 

 
1344 Sama. 
1345 Scott 1999, 27–28. 
1346 Kekkosen pvk. 29.8.1963. 
1347 Lambert Lontooseen Butlerille 1.2.1964. ”Reflections on the Finnish political scene”. FO 473/16, 
TNA. 
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esille myös presidentin päiväkirjasta: ”Se mies on aika kettu. Ja lahjakas kuin 
harva.”1348 

Lambertin mukaan myös muiden Pohjoismaiden edustajat pitivät lähes 
mahdottomana luoda yhteyttä Kekkoseen eikä presidentti tuntunut olevan 
yhteydessä edes kotimaansa edustajiin. Lambert oli pannut merkille, että Kek-
konen tapasi harvoin muita ihmisiä ja nautti esiintymisestä ikään kuin ”mys-
teerimiehenä”.1349 

Tämä ”kiero lähestymistapa valtiomiestaidon harjoittamiseen” koski Lam-
bertin mukaan myös suhteita ulkomaisiin suurlähettiläisiin. Kekkonen ei ky-
sellyt heidän neuvojaan, eikä avannut ajatteluaan heille.1350 

”Liian moni minun tai kollegoideni keskustelu hänen kanssaan ei ole 
tuottanut mitään sen valaisevampaa kuin Hruštšovin lausuntojen 
toistoa ilman omia näkemyksiä.”1351 
  – Anthony Lambert 

 
Yli 10 vuotta myöhemmin, 1970-luvun puolivälissä, Bosley palasi Golitsynin 
väitteisiin vieraillessaan Kekkosen luona. Hän kertoi tiedustelupalvelunsa 
torjuneen Golitsynin väitteet sanomalla, että Kekkonen oli heidän vakoojansa. 
Presidentti arvioi päiväkirjassaan, että Bosley ”taisi panna omiaan”.1352 

Elokuussa 1963 Tamminiemessä käyty keskustelu lienee ollut Bosleyn ja 
Kekkosen ensimmäinen noottikriisin jälkeen, sillä puheena ollut Golitsynin 
loikkaus oli tapahtunut jo joulukuussa 1961. Huomionarvoista on, että Bosley 
ja Kekkonen tapasivat Tamminiemessä. Myös seuraavina vuosina Bosley ta-
pasi Kekkosta Tamminiemessä.1353 Näyttääkin siltä, että toiselle presidentti-
kaudelle valitulla Kekkosella ei ollut enää tarvetta piilottaa tapaamista länsi-
vallan tiedustelu-upseerin kanssa. Se saattoi tapahtua ”avoimesti” Tamminie-
messä, toisin kuin esimerkiksi vuonna 1957. 

Kekkosen adjutantit ovat muistelleet myöhemmin, ettei presidentti halun-
nut heidän ilmoittavan esimerkiksi KGB:n edustajia. Näiden vierailuja ei 
myöskään merkattu etukäteen viikko-ohjelmiin. Kekkonen halusi, että käyn-
nit pidettäisiin salassa. Hän halusi myös antaa vierailleen sen kuvan, että 

 
1348 Suomi 1994, 228–229. 
1349 Lambert Lontooseen Butlerille 1.2.1964. ”Reflections on the Finnish political scene”. FO 473/16, 
TNA. 
1350 Sama. 
1351 Sama. 
1352 Kekkosen pvk. 5.11.1975. 
1353 Esimerkiksi Kekkosen ja Bosleyn tapaamiset 9.10.1964 ja 9.7.1965 löytyvät viikko-ohjelmista, 
mutta toisaalta 30.6.1965 tapaamista ei ole merkitty ylös. 
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käynti pysyisi salassa, vaikka vierailut tulivatkin vartioston ja usein myös ad-
jutanttien tietoon. Adjutantit lisäsivät monesti viikko-ohjelmiin jälkikäteen kä-
sin myös salaisia vieraita.1354  

Vaikka adjutantit olivat vaihtuneet, voidaan viikko-ohjelmien merkin-
nöistä päätellä käytännön olleen todennäköisesti samankaltainen jo 1950- ja 
60-luvuilla. Tämä selittää, miksi sekä SIS:n Rex Bosleyn että KGB:n Mihail Ko-
tovin nimet löytyvät viikko-ohjelmista käsin kirjoitettuina. Poikkeuksiakin 
näyttää olleen, eikä kaikista tapaamisista toisaalta ole jäänyt mitään merkin-
töjä.1355 

Bosley oli saapunut Suomeen jo useampaa viikkoa ennen Kekkosen elo-
kuista tapaamista, kenties samoihin aikoihin Macmillanin ja Douglas-Homen 
kanssa. Näin voi päätellä CIA:n salasähkeestä, jonka lukeminen tosin vaatii 
koodinimien takia paljon tulkintaa ja hieman arvailua. 

”Elokuun 8. päivänä ’Smunhook’ pyysi ’Roodinen’ toimistoonsa, jossa 
esitteli ’Roodinelle’ ’Smothin’ CI-päällikön ’Hintonin’. Jälkimmäinen 
kertoi olevansa matkalla Skandinavian läpi vierailulla [salattu] luokse. 
Kertoi ’Roodinelle’, että ’Aeladle’ oli nyt ’Pbrimessa’. – – ’Smunhook’ 
nosti esille Anne-Marie Snellmanin nimen ja kysyi ’Hintonilta’, miksi 
mitään ei ollut tehty. ’Hinton’ ei näyttänyt tuntevan asiaa mutta sanoi, 
että voisi ottaa sen esille ’Kubarkin’ kanssa.”1356 

 
CIA:n koodinimiä on pystytty avaamaan tai päättelemään jonkin verran aiem-
massa tutkimuksessa. Smoth oli Britannian ulkomaantiedustelupalvelu SIS, 
Kubark taas CIA tai sen päämaja Langleyssa. Aeladle oli loikkari Anatoli Go-
litsyn ja Pbrime Yhdysvallat. Roodine oli CIA:n Helsingin-asemapäällikkö 
Frank Friberg. CI tarkoittaa vastavakoilua, counterintelligence. Hinton oli to-
dennäköisesti Rex Bosley, joka oli luultavasti tulossa tapaamaan Kekkosta, 
jonka nimi tai koodinimi on tätä kirjoittaessani edelleen ainoana nimenä sa-
lattu asiakirjasta kokonaan. Hinton on saattanut olla myös Bosleyn esimies, 
joka olisi tullut tämän kanssa samaan aikaan Suomeen. Smunhook saattoi olla 

 
1354 Juha Engströmin haastattelu. Haastattelijana Esa Seppänen. Esa Seppäsen kokoelma, TPA. 
Engström toimi Kekkosen adjutanttina 1976–1981. Seppänen itse toimi adjutanttina 1969–1971. 
1355 Mihail Kotovin vierailu on kirjattu viikko-ohjelmaan jälkikäteen käsin esimerkiksi 23.1.1964 ja 
19.11.1964. Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. 
1356 Salasähke, NARA 104-10172-10215, HSCA, CIA. 
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esimerkiksi Yhdysvaltain Helsingin-suurlähettiläs Carl T. Rowan tai korkea 
amerikkalainen tiedusteluvirkailija.1357 

Keskustelu koski pääasiassa Golitsynia, joka oli silloin Yhdysvalloissa. Tä-
män siirtämisestä Britanniaan oli myös neuvoteltu. Suojelupoliisi oli kysellyt 
jo lokakuussa 1962 Golitsynin sijainnista.1358 

Asiakirjasta ei käy tarkemmin ilmi, mitä Anne-Marie Snellmanin suhteen 
olisi pitänyt tehdä. Kenties asia liittyi Golitsyniin tai tämän mainitsemiin vai-
kuttaja-agentteihin. Snellman ja Kekkonen olivat vielä tässä vaiheessa suh-
teessa. Hinton joka tapauksessa sanoi voivansa ottaa asian esille vielä CIA:n 
kanssa. Hän ei tarkentanut, tapahtuisiko se Lontoossa vai Washingtonissa.1359 

Bosleyn asemapaikka oli näihin aikoihin Oslossa. Sieltä tullessaan hän ta-
pasi myös muita suomalaisia kontaktejaan, kuten Tukholman-sotilasasiamie-
hen Lars Heinrichsin, eduskunnan puhemiehen Kauno Kleemolan ja Erik 
Gabrielssonin sekä vielä paluumatkalla Tukholmassa suurlähettiläs Sakari 
Tuomiojan.1360 
 
Golitsynin kertomukset vaikuttivat luultavasti myös siihen, miten noottikrii-
siä tulkittiin lännessä. Tammikuun alussa 1962 Britannian suurlähettiläs Con 
O’Neill oli vielä arvioinut, että Neuvostoliitto pyrki nootilla ensivaiheessa luo-
maan painetta Skandinavian maiden hallituksille, mahdolliset tavoitteet Suo-
messa olivat toissijaisia.1361 

Syksyyn 1962 tultaessa O’Neillin näkemys noottikriisistä näyttää muuttu-
neen selvästi. Hän oli alkanut uskoa, että kriisin pääsyy oli antaa Kekkoselle 
tilaisuus kerätä kunnia sen ratkaisemisesta ja siten varmistaa uudelleenvalin-
tansa. O’Neillin mukaan pelkästään se tosiasia, että Kekkonen nautti näky-
västi Neuvostoliiton luottamusta, vähensi luottamusta, jota hän saattoi naut-
tia lännessä.1362  

Kylmän sodan maailmassa pelattiin nollasummapeliä. O’Neill oli huolis-
saan siitä, että Kekkonen oli jäänyt kiitollisuudenvelkaa Neuvostoliitolle. Oli-
han hänet valittu presidentiksi kommunistien tuella. Tuo velka saattaisi tulla 

 
1357 Yleisimmät koodinimet löytyvät Yhdysvaltain National Archivesin julkaisemasta Lexiconista; 
Roodinesta ks. Rentola 2009a, 31; Rautkallio on arvellut ”Sunhookin” olevan Rowan, koska 
”sunhook” tarkoittaisi ”auringon koukussa” ja Rowan oli tummaihoinen. Rautkallio 2010, 358; CIA:n 
asiakirjassa koodi on kuitenkin Smunhook, ei Sunhook. Smunhook on hindiä ja tarkoittaa ”ryhmää”. 
Smunhook saattoi joka tapauksessa olla Rowan tai esimerkiksi Fribergiä korkea-arvoisempi CIA:n 
edustaja. 
1358 Salasähke, NARA 104-10172-10215, HSCA, CIA. 
1359 Sama. 
1360 Suominen, 288. 
1361 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 8.1.1962. “Finland: Annual review for 1961”. FO 473/13, 
TNA. 
1362 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 3.10.1962. ”Finnish foreign policy”. FO 473/16, TNA. 
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maksettavaksi. Presidentin toimintaan neuvostoliittolaisten kanssa tulikin 
kiinnittää erityistä huomiota.1363 

O’Neillin seuraaja Lambert näki puolestaan Kekkosen luonteeltaan uhka-
pelaajana. Siihen viittasi presidentin käyttäytyminen noottikriisin aikana. Uh-
kapeli ei välttämättä ollut huono asia. Lambert nimittäin katsoi, että pienten 
puolueettomien maiden selviytymisen takasi ennemmin hyvä tuuri kuin hyvä 
hallinto. Suurlähettilään mukaan ei ollut epäilystäkään, etteikö Kekkonen ol-
lut sisimmältään vilpitön patriootti. Mikään ei viitannut siihen, että hän joh-
taisi maataan kommunismiin.1364 

Uhkapelaajavertaus oli kenties lähtöisin Anatoli Golitsynilta. CIA ja SIS 
olivat levittäneet ”steriloitua” versiota Golitsynin puheista diplomaattipii-
reille ja kansainväliselle lehdistölle. Reader’s Digest julkaisi loppuvuodesta 
1962 artikkelin, jossa Kekkonen esitettiin Neuvostoliitolle mieluisana uhkape-
lurina.1365 

Lambertin johtopäätös oli, ettei Britannia saanut kääntää selkäänsä Kekko-
selle. Tätä oli jo huomioitu ruhtinaallisesti. Kekkonen oli tehnyt virallisen vie-
railun Lontooseen ja isännöinyt vastavierailua Helsingissä. Lambert ehdotti, 
että Kekkonen tulisi hyväksyä sellaisena kuin oli. Hän toivoi silti, että presi-
dentti voisi tavanmukaisesti avata asemaansa briteille.1366  

Yhdysvaltain Helsingin-lähetystössä laadittiin alkuvuodesta 1963 laaja, yli 
50-sivuinen ja yli 180 lähdeviitteellä varustettu tutkielma presidentti Kekko-
sesta. Työhön osallistui suuri joukko lähetystön työntekijöitä, mutta päätyön 
teki 2. lähetystösihteeri Harvey F. Nelson. Hän oli opiskellut suomea ja seu-
rannut Suomen asioita useiden vuosien ajan ensin Washingtonissa ja sittem-
min Helsingin-lähetystössä. Sitä ennen hän työskenteli State Departmentissa 
poliittisen tiedustelun analyytikkona.1367 

Tutkielmassa käytiin läpi Kekkosen elämä perusteellisesti aina nuoruu-
desta, sisällissodan vuosista, Kajaanin lehdestä, asepalveluksesta ja opiskeluista 
lähtien. Siinä pureuduttiin Kekkosen ulkopolitiikkaan ja merkittäviin poliitti-
siin tapahtumiin Suomessa. Dokumentti kertoo, mitä amerikkalaiset tiesivät 
Kekkosesta ja tämän ajattelusta. Kiinnostavaa on sekin, mitä tutkielmassa ei 
kerrota. Kekkosen pitkää työrupeamaa Etsivässä keskuspoliisissa tai yhtey-
denpitoa Wilho Tikanderiin ei mainita sanallakaan. EK-uraa ei maininnut 

 
1363 Sama; O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 14.5.1963. “Article by J. Ilyinski on Fenno-Soviet 
relations”. FO 473/16, TNA. 
1364 Lambert Lontooseen Butlerille 1.2.1964. ”Reflections on the Finnish political scene”. FO 473/16, 
TNA. 
1365 Mainio, 199. 
1366 Lambert Lontooseen Butlerille 1.2.1964. ”Reflections on the Finnish political scene”. FO 473/16, 
TNA. 
1367 Con O’Neillin muistiinpano, 5.3.1963. FO 511/135, TNA; Harvey F. Nelsonin haastattelu 
5.9.2000, The Association for Diplomatic Studies and Training, Foreign Affairs Oral History Project. 
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myöskään briteille Kekkosesta raportoinut John Haycraft. Näyttää siltä, että 
Kekkonen oli pitänyt asian aikanaan visusti salassa. 

Huomionarvoista on, että amerikkalaisten tiedot Kekkosen ajattelusta ja 
toiminnasta ennen pääministerivuosia näyttävät perustuneen pitkälti myö-
hemmin julkaistuun Kekkosen ystävien valikoimaan aineistoon. 

Tutkielmassa Kekkosen nuoruusvuosien osalta tärkein lähde oli viitteiden 
perusteella Eino S. Revon toimittama Kekkosen 60-vuotisjuhlakirja. Analyysi 
Kekkosesta perustui 1950-luvun alkuun saakka julkisiin lähteisiin. Vasta vuo-
desta 1952 eteenpäin viitattiin amerikkalaisten omiin dokumentteihin. 1960-
luvun lähdeviitteistä osa on salattu. 

Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön Kekkosta käsittelevässä arkistokokoel-
massa on tallella englanniksi käännettynä yksi Kekkosen kirjoittama artikkeli 
Suomalainen Suomi -lehdestä vuodelta 1937. Muut amerikkalaisten arkistoimat 
1930- ja 1940-luvun tekstit on käännetty Kustaa Vilkunan vuonna 1955 toimit-
tamasta kirjasta Maan puolesta – Urho Kekkosen puheita ja kirjoituksia 1938–1955 
tai Kekkosen julkaisemista kirjasista, joista varhaisin on vuodelta 1942. Tekstit 
on siten laadittu tai valikoitu uudelleenjulkaistavaksi sen jälkeen, kun Kekko-
sen uusi ulkopoliittinen ajattelu oli alkanut jo muotoutua. Näin Kekkonen 
pyrki itse vaikuttamaan siihen, miten jälkipolvet näkisivät hänen ajattelunsa 
kehittymisen. Arkistoasiakirjoihin lisättyjen merkintöjen perusteella amerik-
kalaiset ovat kaivaneet tekstit esille ja arkistoineet ne alkuvuodesta 1963 laa-
dittua tutkielmaa varten.1368 Näennäisen kattavasta taustatyöstä huolimatta 
lännessä ei siis tarkalleen tiedetty, millaisen miehen kanssa oltiin tekemisissä. 

Tutkielmaa laadittaessa 62-vuotias Kekkonen oli juuri aloittanut toisen 
presidenttikautensa. Amerikkalaiset pitivät jo tässä vaiheessa kolmattakin 
kautta todennäköisenä. Neljäskin oli mahdollisuuksien rajoissa. Kekkonen 
tuntui olevan pienistä vaivoistaan huolimatta henkisesti ja fyysisesti erin-
omaisessa kunnossa. Kukaan ei uhannut hänen poliittista asemaansa, ei edes 
kaukaisesti. Siinäkin epätodennäköisessä tilanteessa, että Kekkoselle ilmes-
tyisi haastaja, josta tämä ei itse selviäisi, odottivat amerikkalaiset Neuvostolii-
ton puuttuvan peliin. Kekkosen katsottiin saavuttaneen valta-asemansa po-
liittisin peliliikkein ja hyödyntämällä tarkoituksenmukaisesti suomalaisten 
Neuvostoliiton-pelkoa.1369 

Esille nostettiin samoja asioita kuin useissa läntisissä raporteissa vuosien 
varrella: syytökset moraalisesta rappiosta ja oman edun ajamisesta, itsevaltai-
nen ote, demokratian rajoittaminen, Neuvostoliiton liika myötäily, mutta toi-
saalta isänmaallisuus.1370 

 
1368 Kekkonen speeches, writings and interviews 1937–1963. Lahjoitetut asiakirjat, TPA. 
1369 Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön laatima nimetön tutkielma Kekkosesta, johon viittaan jatkossa 
nimellä ”tutkielma Kekkosesta”, s. 1. FO 511/135, TNA. 
1370 Tutkielma Kekkosesta, s. 2–3. FO 511/135, TNA. 
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Ennusmerkkejä Kekkosen sodanjälkeiselle ulkopoliittiselle linjalle nähtiin 
jo talvisotaa edeltäneessä Cajanderin hallituksessa. Suomi oli pyrkinyt lähen-
tymään Pohjoismaita ja irtautumaan mielikuvasta, jonka mukaan se oli vain 
Saksan satelliitti. Hallitus oli pyrkinyt myös parantamaan välejään Neuvosto-
liittoon, jotta Suomi ei tulisi vedetyksi Saksan mukana edessä häämöttävään 
sotaan.1371 

Amerikkalaiset nostivat esille Kekkosen roolin Isänmaallisen kansanliik-
keen lakkauttamisyrityksessä. Operaation tavoitteeksi katsottiin Neuvostolii-
ton vakuuttaminen siitä, ettei Suomesta tulisi tukikohtaa sitä vastaan suunna-
tulle hyökkäykselle. Amerikkalaiset mainitsivat Kekkosen itse sanoneen vuo-
sia myöhemmin, että IKL yritettiin lakkauttaa ulkopoliittisista syistä.1372 

Kekkosen ulkopoliittinen linja käytiin perusteellisesti läpi. Maan selviyty-
misen edellytyksenä oli Neuvostoliiton vakuuttaminen siitä, että Suomesta 
olisi enemmän hyötyä itsenäisenä kuin valloitettuna. Se määritti myös länsi-
suhteita. Neuvostoliiton luottamus saatiin välttelemällä poliittisia kytköksiä 
länsivaltojen kanssa. Kekkosen katsottiin myös keräävän näyttöä siitä, ettei 
lännellä ollut erityisiä intressejä Suomessa. Kekkosen katsottiin todenneen jo 
vuosia sitten, ettei Suomi voisi laskea länsivaltojen tuen varaan, vaikka nämä 
kuinka osoittaisivat myötätuntoaan. Sota oli sen opettanut.1373 

Mitä suurempi Neuvostoliiton luottamus Suomeen oli, sitä vapaampi 
Suomi oli kuitenkin kehittämään läntisiä yhteyksiä. Rajoituksista huolimatta 
Kekkosen katsottiin pyrkivän kontaktiin lännen kanssa. Osoituksena siitä 
nähtiin vierailut Yhdysvaltoihin, Britanniaan ja Ranskaan. Amerikkalaiset ar-
vioivat, että vierailujen tärkein anti oli saada länsivaltojen hyväksyntä Kekko-
sen ulkopolitiikalle. Vierailut antoivat presidentille lisäksi mahdollisuuden 
vastata henkilökohtaisesti läntiseen kritiikkiin, jota häntä vastaan oli esitetty. 
Taustalla katsottiin olevan myös käytännöllisiä syitä, kuten Suomen tärkeät 
kauppasuhteet ja valuuttatarpeet.1374 

Amerikkalaisten suorastaan vainoharhainen näkemys Kekkosen ja kom-
munistien yhteyksistä alkoi maltillistua.  Amerikkalaiset olivat huolestuneina 
seuranneet, kuinka Kekkonen oli mahdollisesti yrittänyt saada yöpakkasten 
ja noottikriisin yhteydessä ”kommunisteja tai heidän kannattajiaan” hallituk-
seen. Edelleen pidettiin mahdollisena, että taustalla olisi ollut salaisia si-
toumuksia. Todennäköisempänä kuitenkin pidettiin, että Kekkonen oli toimi-
nut täysin omasta aloitteestaan. Hän saattoi pyrkiä rauhoittelemaan Neuvos-

 
1371 Sama, s. 10. FO 511/135, TNA. 
1372 Sama, s. 10–11. FO 511/135, TNA. 
1373 Sama, s. 13, 26–27. FO 511/135, TNA. 
1374 Sama, s. 26–27. FO 511/135, TNA. 
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toliittoa. Yksityisesti Kekkonen oli kertonut amerikkalaisille, että jos Neuvos-
toliitto vaatisi kommunistien nostamista valtaan, hän tulkitsisi sen ulkopoli-
tiikkansa epäonnistumiseksi ja eroaisi.1375 

Jälkikäteen tarkasteltuna amerikkalaisten tutkielma näyttäytyy perusteel-
lisena ja analyyttisena. Siinä on ymmärretty Kekkosen ulkopoliittinen linja ra-
joituksineen. Siitä on epäilemättä ollut hyötyä, kun läntisissä lähetystöissä on 
arvioitu Kekkosen toimintaa. Kenties se vaikutti osaltaan Kekkosen länsisuh-
teiden parantumiseen 1960-luvun kuluessa. 

Suurlähettiläs Bernard Gufler toimitti amerikkalaisten tutkielman maalis-
kuussa 1963 brittikollegalleen Con O’Neillille. Gufler painotti, että tutkielman 
koko olemassaolo tulisi pitää salassa.1376 

Amerikkalaisten työ näyttää tehneen vaikutuksen O’Neilliin. Tämä 
myönsi, että mitä enemmän hän perehtyi Kekkosen ulkopolitiikkaan, sitä jär-
kevämmältä ja puolustettavammalta se hänestä vaikutti. O’Neill tarkensi viit-
taavansa vain Kekkosen päämääriin, ei tämän menetelmiin. Kekkosta henki-
lönä hän kuvaili jälleen kavalaksi ja perustavanlaatuisen hankalaksi. Suurlä-
hettiläästä näytti siltä, että Kekkonen lähinnä ruokki epäluottamusta ulkopo-
litiikkaansa kohtaan. O’Neill arveli, että tämä palveli Kekkosen päämääriä – 
lännen epäluottamus auttoi neuvostoliittolaisten kanssa toimimista.1377 Britan-
nian lähettiläs kiinnitti erityisesti huomiota Kekkosen lupaukseen erota, mi-
käli Neuvostoliitto painostaisi nostamaan kommunisteja valta-asemiin. 
O’Neill piti tietoa rauhoittavana, vaikka olikin mahdollista, että Kekkonen oli 
sanonut sen Novosibirskin neuvottelujen aattona lähinnä rauhoitellakseen 
huolestuneita amerikkalaisia.1378 

7.3 UUSI SUURLÄHETTILÄS ASIALLE 

Britannian Helsingin-suurlähettiläs vaihtui kesällä 1963. Uuteen suurlähetti-
lääseen Anthony E. Lambertiin kohdistui Suomessa paljon toiveita. Hänen 
edeltäjänsä Con O’Neill oli onnistunut ennen lähtöään suututtamaan ulkomi-
nisteriön virkamiesjohdon uhkailevalla ja määräilevällä käytöksellään. Jopa 

 
1375 Sama, s. 38. FO 511/135, TNA. 
1376 O’Neill R.H. Masonille Lontooseen 3.4.1963. FO 511/135, TNA. 
1377 Sama. 
1378 Sama. 
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Kekkonen oli kiinnittänyt asiaan huomiota ja kyseenalaistanut O’Neillin toi-
mintatavat.1379 

O’Neill kuului kylmän sodan haukkoihin. Hän edusti klassista suurvalta-
diplomatiaa, jonka mukaan lähettilään tehtävä on ajaa oman valtionsa etuja 
piittaamatta suosiostaan asemamaassa. Hän ei pelännyt käyttää kovaa kieltä 
tarpeen vaatiessa.1380 Max Jakobson on kuvaillut O’Neillia vaikuttavimmaksi 
diplomaatiksi, jonka hän on koskaan tavannut. ”Hänen älyllinen kapasiteet-
tinsa oli pelottava ja henkinen riippumattomuutensa ehdoton.”1381 

Vuonna 1911 syntynyt Lambert oli O’Neillin tapaan kokenut diplomaatti, 
ja hän oli ehtinyt työskennellä Foreign Officessa jo lähes 30 vuoden ajan. En-
nen Helsinkiä hän toimi suurlähettiläänä Tunisiassa. Pohjoismaatkin olivat 
tuttuja, sillä Lambert työskenteli 1950-luvun taitteessa useamman vuoden lä-
hetystöneuvoksena Tukholmassa.1382 

Operaatio Threadia ei ollut kuopattu, vaikka britit olivat epäilleet suoma-
laisten luotettavuutta noottikriisin ja Golitsynin loikan jälkeen. Operaatio 
nousi jälleen esille helmikuussa 1964, kun Lambert oli menossa Lontooseen 
tapaamaan ulkoministeri R. A. Butleria. Yksi tavoitteista oli saada veruke, jolla 
Lambert voisi käydä tapaamassa Kekkosta.1383  

Foreign Officessa katsottiin Kekkosen olevan edelleen vahvasti Hruštšovin 
vaikutusvallan alla ja suhtautuvan pessimistisesti lännen kykyyn vastustaa 
kommunismia. Tavoitteena oli, että Lambert rakentaisi luottamuksellisen 
suhteen presidenttiin, jotta Neuvostoliiton vaikutusvaltaa voitaisiin torjua.1384 
Tehtävä näyttää siis olleen sama, joka oli ennen Lambertia annettu ainakin 
Buskille ja O’Neillille sekä mahdollisesti Creswellille. 

Foreign Officen virkamies M. Brown ehdotti, että Lambert voisi kertoa 
Kekkoselle ulkoministeri Butlerin näkemyksiä itä–länsi-suhteista. Brown toi-
voi, että Foreign Officen pohjoinen osasto voisi valmistella ulkoministerille 
muistion asioista, jotka Kekkoselle haluttaisiin kertoa. Paperin voisi myöhem-

 
1379 Suomi 1994, 104; Esimerkiksi kerran O’Neill oli käynyt valtiosihteeri Jaakko Hallaman luona 
huomauttamassa, että Suomi oli suosinut Efta-sopimuksen vastaisesti tuontia Neuvostoliitosta 
Britannian viennin kustannuksella. Hallama oli pyytänyt O’Neillia ymmärtämään Suomen asemaa. 
Tämä oli vastannut: ”Tietenkin ymmärrän. Suomi on siis Neuvostoliiton satelliitti, joka ei uskalla 
noudattaa Britannian kanssa tekemiään sopimuksia.” Jakobsonin mukaan Hallama raivostui tästä ja 
kertoi tapahtumasta presidentille, joka niin ikään suuttui silmittömästi. Lopulta asia kuitenkin 
hoidettiin O’Neillin vaatimalla tavalla, jotta voitiin osoittaa, ettei Suomi ollut mikään satelliitti. 
Jakobson 2001, 289. 
1380 Jakobson 2001, 288–289. 
1381 Sama, 288. 
1382 US 26.6.1963. 
1383 M. Brownin muistiinpano 10.2.1964. ”President Kekkonen”. FCO 168/1131, TNA; ”A Call by 
Her Majesty’s Ambassador, Helsinki”, M. Brown, 10.2.1964, FO 371/174891, TNA. 
1384 M. Brownin muistiinpano 10.2.1964. ”President Kekkonen”. FCO 168/1131, TNA. 
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min muuntaa puhemuistioksi suurlähettiläälle. Ulkoministerin henkilökoh-
taisen viestin toivottiin vaikuttavan Kekkoseen. Presidentti saattaisi viedä tie-
dot vielä eteenpäin Hruštšoville, jonka 70-vuotispäiville Kekkonen oli mat-
kustamassa huhtikuussa 1964.1385  

Brownin mukaan samalla olisi hyvä hetki pohtia operaatio Threadin ideaa 
laajemminkin. Hän pohti, olisiko jotain itä–länsi-suhteita käsittelevää ajan-
kohtaista asiakirjaa, jonka voisi toimittaa Kekkoselle joko sellaisenaan tai 
muokattuna versiona. Jos tällainen löytyisi, voisi suurlähettiläs käyttää tilai-
suuden hyväksi ja panna operaation alulle.1386 

Näyttää siltä, että salainen kanava oli taas päässyt sammaloitumaan, kuten 
oli käynyt jo Creswellin aikana 1950-luvulla. Osasyynä lienee ollut brittien 
epäluottamus Kekkosta tai yleisemmin suomalaisia kohtaan. 

Brownille vastattiin, ettei operaatio ollut helpoimmasta päästä. Edelleen 
piti olettaa, että kaikki Kekkoselle toimitettu aineisto voisi päätyä myös neu-
vostoliittolaisten käsiin. Tilanteesta oli ilmeisesti tarkoitus informoida myös 
suurlähettiläs Lambertia.1387 

Lambert tapasi Kekkosen tiistaina 25. helmikuuta Max Jakobsonin toi-
miessa tulkkina.1388 Lambert välitti ulkoministeri Butlerin viestin brittihalli-
tuksen suhteesta Eftaan sekä idän ja lännen välisistä aseriisuntaneuvotte-
luista. Suurlähettiläs antoi Kekkoselle myös lyhennelmän puheesta, jonka 
Butler oli pitänyt vastikään Genevessä. Kekkonen kertoi Lambertille kiinnit-
täneensä huomiota siihen, että britit olivat oppineet kärsivällisyyttä, jota tar-
vittiin Neuvostoliiton kanssa neuvotellessa.1389 

Lyhennelmä ulkoministerin puheesta oli ilmeisesti sen tasoinen asiakirja, 
ettei sen joutuminen neuvostoliittolaisten käsiin olisi haitannut.   

Lambert yritti selvittää Kekkosen näkemyksiä Neuvostoliittoa koskevista 
kysymyksistä, kuten Butler oli ohjeistanut, mutta huonolla menestyksellä. Jäl-
kikäteen hän valitteli, että Kekkoseen oli vaikea saada kontaktia. Sitä piti kui-
tenkin yrittää. Tällä kertaa hänellä oli ollut ”erinomainen tekosyy” lähestyä 

 
1385 M. Brownin muistiinpano 10.2.1964. ”President Kekkonen”. FCO 168/1131, TNA; ”A Call by 
Her Majesty’s Ambassador, Helsinki”, M. Brown, 10.2.1964, FO 371/174891, TNA. 
1386 M. Brownin muistiinpano 10.2.1964. ”President Kekkonen”. FCO 168/1131, TNA. 
1387 Luultavasti IRD:n Russellin kirjoittama muistiinpano. Käsiala on paikoin epäselvä. FCO 
168/1131, TNA. 
1388 Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA; Lambert Lontooseen Butlerille 26.2.1964. ”Her Majesty’s 
Ambassador’s audience with President Kekkonen”. FO 473/16, TNA. Päiväkirjassaan Kekkonen ei 
mainitse lainkaan Lambertin tapaamista. 
1389 Lambert Lontooseen Butlerille 26.2.1964. ”Her Majesty’s Ambassador’s audience with President 
Kekkonen”. FO 473/16, TNA. 
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presidenttiä. Lambert arveli Kekkosen olleen myös ilahtunut tai ainakin hie-
man yllättynyt siitä, että Britannian ulkoministeri oli ehtinyt uhrata ajatuksi-
aan Suomelle. Lambert toi Kekkoselle samalla terveisiä prinssi Philipiltä.1390 

Brittien epäluuloja tuskin olisi lieventänyt tieto siitä, että heti Lambertin 
tapaamisen jälkeen Kekkonen lähti illallisille Neuvostoliiton suurlähetys-
töön.1391 

Aktiivisen yhteydenpidon lisäksi britit olivat jatkaneet muitakin toimenpi-
teitään Suomen läntisten kontaktien vahvistamiseksi. Arvovaltaisia brittivie-
raita raahattiin edelleen kylmään Pohjolaan. Toukokuun puolivälissä 1961 
Kekkosen luona Presidentinlinnassa oli vieraillut ensin brittiläinen parlamen-
taarinen valtuuskunta ja muutamaa päivää myöhemmin maan opetusminis-
teri David Eccles. Elokuussa 1963 Suomessa kävivät Britannian pääministeri 
Macmillan ja ulkoministeri Douglas-Home. Seuraavana vuonna matkavuo-
rossa oli talousministeri Anthony Crosland.1392  

Keväällä 1965 Britannian hallituksen aseistariisuntaministeri Lordi 
Chalfont saapui esitelmöimään Paasikivi-seuralle. Samalla hän keskusteli tun-
nin ajan Kekkosen kanssa.1393 Suurlähettiläs Anthony Lambert valitteli Lon-
tooseen, että tapaaminen oli ”varsin ankea”. Osasyynä oli se, ettei Kekkonen 
tarjonnut vierailleen mitään – ei edes kupillista kahvia tai sikaria. 

”Siinä vain istutaan pystysuorilla tuoleilla kullatun pöydän äärellä 
keskellä suurta ja varsin rumaa huonetta. Presidentti katsoo vain 
satunnaisesti keskustelukumppaniaan silmiin. Keskustelu on siis kuin 
ylämäkeen kipuamista, varsinkin kun, kuten tällä kertaa, tulkin 
englanti on kaukana sujuvasta.”1394 
  – Anthony Lambert 

 
 

Maalaisliiton sisällä käytiin 1960-luvun alussa kovaa vääntöä, ja puolue oli ja-
kautunut kahteen ryhmään. S-linjalaisiksi kutsuttu oikeistosiipi oli muodos-
tunut puheenjohtaja V.J. Sukselaisen ympärille. He suhtautuivat varaukselli-
sesti Kekkosen johtoaseman jatkumiseen. Uudistusmielistä vasemmistosiipeä 
taas kutsuttiin K-linjalaisiksi. Kekkosen ulkopolitiikan uskollinen tukiranka 
muodostui Ahti Karjalaisen, Kauno Kleemolan ja Arvo Korsimon ympärille. 

 
1390 Lambert Lontooseen Butlerille 26.2.1964. ”Her Majesty’s Ambassador’s audience with President 
Kekkonen”. FO 473/16, TNA. 
1391 Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. 
1392 Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA; Kekkosen pvk. 6.8.1963; US 13.12.1964. 
1393 US 13.4.1965; Ecclesin vierailu oli vastavierailu opetusministeri Heikki Hosian Lontoon-
vierailulle. 
1394 Lambert Lontooseen Stewartille 20.4.1965. ”Visit to Finland by the minister of State”. FO 473/16, 
TNA.  
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Johannes Virolainen oli aluksi ollut Sukselaisen tukija, mutta lähestyi K-linjaa 
noustessaan varapuheenjohtajana Sukselaisen kilpailijaksi.1395 

Valtataistelu huipentui kesäkuun puolivälissä 1964, kun Sukselainen kam-
mettiin puoluekokouksessa syrjään puheenjohtajan pallilta. Niukalla ää-
nienemmistöllä tilalle nousi Virolainen. Likainen puheenjohtajakamppailu 
tahrasi myös Kekkosen mainetta ja näytti jälleen uudelta Neuvostoliiton in-
terventiolta Suomen sisäisiin asioihin. 

Maata oli jo joulukuusta 1963 hallinnut Reino R. Lehdon virkamieshallitus. 
Se on jäänyt sittemmin historiaan Suomen pitkäikäisimpänä virkamieshalli-
tuksena. Puoli vuotta ilman parlamentaarista hallitusta olisi jo itsessään huo-
lestuttava tilanne missä tahansa demokratiassa, mutta Britannian suurlähetti-
läs Anthony Lambert oli enemmän huolissaan maalaisliiton puheenjohtaja-
vaihdoksesta. Lambert näki Kekkosen syyllisenä Sukselaisen syrjäyttämiseen. 
Hän raportoi Lontooseen, että presidentti ”ei pelkästään sanellut puolueen 
taktiikkaa vaan pyysi ulkopuolisen valtion apua päästäkseen eroon johtajasta, 
josta ei pitänyt”.1396 

Tällä avulla Lambert viittasi Pravdassa huhtikuun alussa julkaistuun artik-
keliin. Siinä kritisoitiin Sukselaisen osallistumista Yhdysvalloissa ja Ruotsissa 
emigranttivirolaisten juhliin. Artikkeli herätti suurta huomiota suomalaisessa 
lehdistössä.1397 

Lambertin mukaan Sukselainen olisi luultavasti saanut jatkaa puheenjoh-
tajana, ellei Kekkonen olisi tehnyt interventiota. Sukselaista suurlähettiläs ku-
vaili ”järkeväksi ja isänmaalliseksi” mieheksi. Lambert raportoi myös, että 
operaatiossa käytettiin todennäköisesti neuvostoliittolaista rahoitusta. Syy-
tösten perään Lambert totesi, ettei ollut todisteita siitä, että Kekkonen olisi 
tiennyt artikkelista, neuvostoliittolaisten rahoista tai puoluekoneiston käy-
töstä syrjäyttämisessä. 1398 Raportoinnissa ei voi olla kiinnittämättä huomiota 
Lambertin asenteellisuuteen. 

 
1395 Isohookana-Asunmaa, Tytti (2006): Virolaisen aika – Maalaisliitosta Keskustapuolue 1963–1981. 
Maalaisliitto-Keskustan historia 5.  WSOY, Helsinki, 11. 
1396 Lambert Lontooseen Butlerille 26.6.1964. ”Possible dangers of the present political situation in 
Finland”. FO 473/16, TNA. 
1397 Suomi 1994, 215. 
1398 Lambert Lontooseen Butlerille 26.6.1964. ”Possible dangers of the present political situation in 
Finland”. FO 473/16, TNA. 
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”Mutta on ainakin suuri todennäköisyys, että hän oli [tietoinen] ja joka 
tapauksessa hän oli vastuussa sellaisen ilmapiirin luomisesta, jossa 
tällaista voidaan tehdä. – – On puhdas fakta, että presidentti ei voi 
sietää Sukselaista – ei ole montaa suomalaista, joita hän voi sietää – ja 
oli päättänyt hankkiutua hänestä tämän takia eroon.”1399 
  – Anthony Lambert 

 
Kuten Lambert otaksui, Kekkonen tiesi etukäteen, että Neuvostoliiton leh-
distö tulisi ottamaan Sukselaisen emigranttitapaamiset esille. Lontooseen 
suuntautunut raportointi näyttäisi perustuneen pitkälti Sukselaisen leirin ja 
Kekkosen poliittisten vastustajien levittämiin huhuihin. Juhani Suomen mu-
kaan Kekkonen oli kehottanut K-linjalaisia jopa luopumaan Sukselaisen kaa-
tamisesta riitavaaleissa, koska pelkäsi sen aiheuttavan hajaannusta puolu-
eessa. Presidentti pyrki myös vähättelemään Pravdan artikkelia ja katkaise-
maan puheenjohtajataistelun ulkopoliittiset kytkennät, koska ymmärsi sen 
tahraavan Suomen puolueettomuuspolitiikkaa.1400 

Toisaalta myöhemmin löytyneiden venäläisten lähteiden perusteella Kek-
konen näyttää kuitenkin olleen osallisena kaato-operaatiossa. Vain runsasta 
viikkoa ennen Pravdan artikkelia, 28. maaliskuuta 1964, Leonid Brežnev kirjasi 
muistiin ”Kekkonen – pyytää / Kaatamaan Sukselaisen”.1401 Tätä Lambert ei 
tosin voinut tietää. 

CIA:ssa puheenjohtajakamppailuun suhtauduttiin huomattavasti Lamber-
tia maltillisemmin. Puoluekokouksen alla laaditussa erikoisraportissa todet-
tiin Pravdan artikkelin osoittavan Moskovan kiinnostuksen suomalaiseen po-
litiikkaan. CIA:ssa artikkelin taustasta tyydyttiin toteamaan, että se saattoi olla 
vastaus Kekkosen vastustajien avunpyyntöihin.1402 

Maalaisliiton puheenjohtajavaihdos sai Lambertin ottamaan esille nootti-
kriisin. Suurlähettilään mukaan oli ollut kasvavia epäilyksiä siitä, että Kekko-
nen ei ainoastaan tiennyt etukäteen neuvostoliittolaisten juonittelusta vaan 
hänellä oli oma roolinsa suunnitelmissa. Lambert viittasi edeltäjänsä Con 
O’Neillin näkemyksiin. Lambertin mukaan niiden jälkeen oli tullut vielä lisää 
todistusaineistoa siitä, että neuvostoliittolaisten tärkein motiivi oli tukea Kek-
kosta. Kun tähän lisättiin vielä maalaisliiton puoluekokouksen tapahtumat, 

 
1399 Lambert Lontooseen Butlerille 26.6.1964. ”Possible dangers of the present political situation in 
Finland”. FO 473/16, TNA. 
1400 Ks. tarkemmin Suomi 1994, 208–221. 
1401 Rentola, Kimmo (2017): Kreml ja Kekkonen: yhä uutta. Teoksessa Manninen, Ohto – Rentola, 
Kimmo – Vihavainen, Timo – Žuravljov, Sergei: Varjo Suomen yllä. Stalinin salaiset kansiot. 3. 
painos. Docendo, Jyväskylä, 385. 
1402 Special Report “Finland’s Agrarians squabble on eve of party congress”, 5.6.1964, CIA. CIA’s 
Freedom of Information Act Electronical Reading Room. 
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oli johtopäätös selvä: jos presidentti ei ollut osallinen noottikriisin järjestämi-
seen, ainakin hän olisi täysin kykenevä sellaiseen. Suurlähettiläs päätyi ana-
lyysissaan siihen, että Kekkonen pyrki määrätietoisesti raivaamaan tieltään 
kaikki mahdolliset kilpailijat ja johtajat, joilla oli omia mielipiteitä, ”eikä hän 
pysähtyisi mihinkään”. Tämä itsessään oli paha asia, mutta Lambertin mu-
kaan oli syytä pelätä, että Kekkonen myrkyttäisi samalla koko Suomen demo-
kraattisen järjestelmän. Jos sama linja jatkuisi, saattaisivat kommunistit olla 
lopulta ainoa jäljelle jäänyt toimintakykyinen puolue.1403 

Con O’Neillin näkemykset eivät vaikuttaneet pelkästään Lambertiin vaan 
laajemminkin läntisiin suurlähetystöihin. Alkuvuodesta 1964 Ruotsin suurlä-
hettilääksi Helsinkiin saapunut Ingemar Hägglöf on arvioinut, että läntisten 
diplomaattien vihamielinen suhtautuminen Kekkoseen ja Suomen ulkopoli-
tiikkaan oli pitkälti O’Neillista lähtöisin. Hägglöf on kertonut kuulleensa, että 
taustalla olivat Washingtonissa kiertäneet huhut, jotka olivat peräisin Golitsy-
nin kertomuksista.1404 
 
Monen muun asian lisäksi läntisiä suurlähettiläitä häiritsivät Kekkosen tois-
tuvat vierailut Neuvostoliitossa. Syksyllä 1962 Kekkonen teki itänaapuriin jo 
viidennen matkansa presidenttinä, mikä ei jäänyt lännen diplomaateilta huo-
maamatta. Kekkosta verrattiin mielellään Paasikiveen, joka oli kymmenen 
presidenttivuotensa aikana käynyt Neuvostoliitossa vain kerran, vastaanotto-
massa Porkkalan vuonna 1955. Suurlähettiläs O’Neill arvioi, että Paasikivi oli 
ollut periaatteen mies, mutta Kekkonen ei.1405 

Paasikivi oli toki matkustanut Moskovaan useasti ennen presidentinvir-
kaa, muun muassa talvisodan alla neuvottelijana ja sodan jälkeen lähettiläänä, 
mutta sitä ei vertailussa huomioitu.1406 

O’Neill arveli Kekkosen uskovan, että hänen henkilökohtainen suhteensa 
Hruštšoviin perustui aitoon luottamukseen, jota hän saattoi hyväksikäyttää 
Suomen eduksi.1407 

 
1403 Lambert Lontooseen Butlerille 26.6.1964. ”Possible dangers of the present political situation in 
Finland”. FO 473/16, TNA. 
1404 Hägglöf, 23–24; Suomi 1994, 454. 
1405 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 3.10.1962. ”Finnish foreign policy”. FO 473/16, TNA. 
1406 Polvinen, Tuomo (1997): Paasikivi, Juho Kusti. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia 
Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1997– (viitattu 12.9.2021). 
1407 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 3.10.1962. ”Finnish foreign policy”. FO 473/16, TNA. 
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”Jos hän on oikeassa, hän on tietääkseni ainoa poliitikko ei-
sosialistisessa valtiossa, joka on viimeisen 45 vuoden aikana 
onnistunut osoittamaan, että henkilökohtainen suhde Neuvostoliiton 
johtajiin on ollut todella toimiva ja pitkäkestoinen kilpailuetu.”1408 
  – Con O’Neill 

 
O’Neillia seurannut Anthony Lambert oli hänkin vierailuista huolissaan ja ra-
portoi Lontooseen, kuinka niiden sisältö jäi usein hämärän peittoon: 

”Tiedetään vain, että presidentti viettää tuntikausia Hruštšovin 
kanssa, mutta kukaan Helsingissä ei tunnu tietävän, mitä siellä 
tapahtuu.”1409 
  – Anthony Lambert 

 
Lambertin mukaan ei ollut enää salaisuus, että Neuvostoliitto oli valmis puut-
tumaan Suomen sisäisiin asioihin pitääkseen Kekkosen vallassa. Sen sijaan oli 
vaikea arvioida, oliko presidentti saattanut itsensä asemaan, jossa Neuvosto-
liitto voisi vaatia häntä tekemään jotain, joka vaarantaisi Suomen itsenäisyy-
den, eikä hän voisi siitä kieltäytyä. ”Täytyy sanoa, että vuosi 1963 ei tuonut 
mitään todisteita tästä, mutta raskas epäilys varjostaa tulevaisuutta”.1410 Seu-
raavana vuonna Britannian lähetystön raportissa kerrottiin Kekkosen tehneen 
jälleen ”vuotuisen pyhiinvaellusmatkansa Neuvostoliittoon”.1411 

7.4 VAKIOVIERAS TAMMINIEMESSÄ 

Urho Kekkosen ja Rex Bosleyn yhteydenpito näyttää tiivistyneen uudelleen 
1960-luvun alkupuoliskolla vuosien hiljaiselon jälkeen. Taustalla lienee ollut 
Bosleyn siirtyminen Lontoosta Osloon hoitamaan Skandinavian alueen tie-
dustelua. Samalla Bosley näyttää saaneen vastuulleen brittien salaisen kana-
van ylläpidon. 

Syksyllä 1964 Kekkoselle toimitettiin päiväämätön alkuperäiskappale Bri-
tannian ulkomaantiedustelupalvelu SIS:n poliittisesta analyysista. Syys-
kuussa laaditussa paperissa käsiteltiin Neuvostoliiton poliittisen johdon ase-
maa. Paperin toimitti todennäköisesti Rex Bosley, joka tapasi Kekkosen aina-

 
1408 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 3.10.1962. ”Finnish foreign policy”. FO 473/16, TNA. 
1409 Lambert Lontooseen Butlerille 13.1.1964. ”Finland: Annual review for 1963”. FO 473/16, TNA. 
1410 Sama. 
1411 McKenzie Lontooseen Walkerille 14.1.1965. ”Finland: Annual review for 1964”. FO 473/16, 
TNA. 
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kin perjantaina 9. lokakuuta. Samalla tapaamisella Bosley kertoi pitävänsä il-
meisenä, että Yhdysvallat toimitti rahaa SDP:n Väinö Leskiselle. Hän tosin 
myönsi, ettei voinut esittää todisteita tästä.1412  

Kekkosen ja Bosleyn tapaaminen saatettiin suorittaa pitkän kaavan kautta, 
sillä Kekkosen aikataulu oli raivattu nopeasti tyhjäksi perjantain iltapäiväkah-
desta aina lauantaihin puolille päivin saakka. Perjantai-illalle suunniteltu 
meno on yliviivattu presidentin viikko-ohjelmasta, kuten myös lauantaille 
kaavailtu Ruotsin suurlähettilään Ingemar Hägglöfin tapaaminenkin.1413 Sii-
hen ei välttämättä olisi kunto enää riittänyt. 

Bosley oli ollut Suomessa jo muutamaa viikkoa aiemmin syyskuussa. Hän 
osallistui vaimonsa kanssa vanhan ystävänsä, suurlähettiläs Sakari Tuomiojan 
siunaustilaisuuteen Helsingin Tuomiokirkossa. Tuomioja oli saanut aivove-
renvuodon vain 52-vuotiaana toimiessaan Kyproksen kiistassa YK:n välittä-
jänä. Bosley otti ystävänsä kuoleman raskaasti. Jopa Yhdysvaltain presidentti 
Lyndon B. Johnson esitti surunvalittelunsa Tuomiojan kuoleman johdosta.1414 

Kekkosen, Bosleyn ja Magillin vanha kaveriporukka alkoi näihin aikoihin 
jo harventua. Seuraavana vuonna kuoli Kaarlo Hillilä. Hänkin vasta 62-vuoti-
aana. 

Kekkosen saamassa SIS:n analyysissa käytiin läpi Neuvostoliiton poliitti-
sessa johdossa vuosina 1962–64 tapahtuneita muutoksia. Brittitiedustelu ar-
vioi, että Hruštšovin asema oli yhtä luja kuin se oli koskaan ollut. Tämä oli 
onnistunut vahvistamaan puolueen asemaa, mikä oli parantanut samalla hä-
nen omaa asemaansa. Loppupäätelmät olivat kuitenkin kaksijakoisia. 
Hruštšovin aseman katsottiin olevan kotimaassaan niin vahva, ettei tämän 
tarvinnut pelätä valta-asemansa menettämistä, vaikka lännen toimet olisivat 
häpäisseet hänet. Toisaalta Hruštšov olisi käytännössä voimaton palautta-
maan puoluetovereitaan ruotuun, mikäli he olisivat tarpeeksi rohkeita nouse-
maan häntä vastaan.1415 

Brittitiedustelu oli ilmeisen tietämätön siitä, että suunnitelmat Hruštšovin 
kaatamiseksi olivat tässä vaiheessa jo pitkällä. Vallankaappauksen valmistelu 
oli aloitettu viimeistään keväällä 1964, ja se huipentui lokakuun 14. päivänä. 

 
1412 Raportissa ei ole päivämäärää, mutta se on laadittu sen jälkeen, kun Mikojan heinäkuussa 1964 
nimitettiin Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistön puheenjohtajaksi mutta ennen kuin 
Hruštšov syrjäytettiin vallasta. Näin ollen sen täytyy olla laadittu heinäkuun ja lokakuun välisenä 
aikana. Myöhemmässä asiakirjassa siihen viitataan syyskuussa 1964 laadittuna raporttina, jossa 
arvioitiin Hruštšovin asemaa. Raportin voi päätellä olleen SIS:ltä peräisin vertaamalla sitä Kekkosen 
myöhemmin, 1970-luvulla, saamiin SIS:n raportteihin. ”The Soviet Political Leadership in the light of 
the Party and State Changes of 1962–1964”. 21/35, UKA; Kekkosen pvk. 9.10.1964; Viikko-
ohjelmat. 25/57, UKA. 
1413 Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. 
1414 US 10.9.1964; US 17.9.1964; Tuomioja 2007, 416; Bosley (haastattelu). MTA. 
1415 ”The Soviet Political Leadership in the light of the Party and State Changes of 1962–1964”. 
21/35, UKA. 
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Salaliittolaiset passittivat Nikita Sergejevitšin yhteistuumin eläkkeelle, mutta 
antoivat tämän kuitenkin pitää henkensä.1416 

SIS arvioi paperissa myös Hruštšovin mahdollisia manttelinperijöitä ja 
muita nousevia neuvostojohtajia. Potentiaalisimmaksi seuraajaksi arvioitiin 
Leonid Brežnev. Hänen vahvuudekseen laskettiin korkea ja vaikutusvaltainen 
asema sekä sotavuosilta perua olleet suhteet asevoimiin. Hruštšov ja Brežnev 
olivat ylimmässä johdossa ainoat, joilla sellaisia oli. Nikolai Podgornyi puo-
lestaan arvioitiin Brežnevin pahimmaksi kilpailijaksi, mutta hänen katsottiin 
tarvitsevan vielä lisää tukijoita. Myös Aleksei Kosyginin nimi nostettiin esille 
varteenotettavana seuraajakandidaattina.1417 Aivan hakoteillä britit eivät siis 
olleet. 

Vaikka brittitiedustelu ei onnistunut ennakoimaan suurinta mullistusta eli 
lähestyvää Neuvostoliiton vallankaappausta, saattoi paperilla tehdä muuta-
kin kuin heittää vesilintua. Hruštšovin syrjäyttäneen triumviraatin jäsenet, 
Brežnev, Kosygin ja Podgornyi, osattiin kaikki nimetä potentiaalisina seuraa-
jina. Ja kuten johtopäätöksissä oli todettu, Hruštšov oli voimaton, kun häntä 
vastaan noustiin. Tähän britit vetosivatkin, kun he seuraavan kerran lähestyi-
vät Kekkosta ja yrittivät vähätellä oman tiedustelunsa epäonnistumista. 

Kekkonen oli itsekin pohdiskellut Hruštšovin mahdollisia seuraajia. Mar-
raskuussa 1963 hän kävi Hruštšovin vieraana metsästämässä Zavidovossa. 
Epävirallisen matkan aikana Kekkonen tarkkaili neuvostojohdon asemia ja 
keskinäisiä suhteita. Matkan jälkeen hän nosti seuraajakandidaatteina esiin 
Kosyginin, Brežnevin, Podgornyin ja Poljanskin nimet. Ainoa virhearvio oli, 
että Kekkonen nosti Kosyginin nimen Brežnevin edelle.1418 

Ennen marraskuista matkaa länsivaltojen johdossa oli tapahtunut suuria 
muutoksia. Kennedy oli murhattu, ja Macmillan oli väistynyt terveydellisistä 
syistä. Zavidovossa Kekkonen kertoi Hruštšoville saaneensa Yhdysvaltain 
Helsingin-suurlähettilään Carl T. Rowanin kautta presidentti Lyndon B. John-
sonilta viestin, jonka mukaan Yhdysvaltain politiikka ei tulisi muuttumaan. 
Kekkonen kertoi otaksuvansa, että amerikkalaisten viesti oli tarkoitettu neu-
vostoliittolaisille kerrottavaksi.1419 

Helsinkiin palattuaan Kekkonen tapasi Rowanin ja selosti tälle vierailuaan. 
Kekkonen kertoi Hruštšovin ottaneen Johnsonin viestin tyytyväisenä vastaan 

 
1416 Taubman, William (2003): Khrushchev. The Man and His Era. Free Press, Simon & Schuster, 
London, 3–17; Thompson, William J. (1991): “The fall of Nikita Khrushchev”. Soviet Studies, 43:6, 
Taylor & Francis, 1101–1113. 
1417 ”The Soviet Political Leadership in the light of the Party and State Changes of 1962–1964”. 
21/35, UKA. 
1418 Suomi 1994, 154. 
1419 Sama, 155. 
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ja vakuuttaneen Neuvostoliiton haluavan jatkaa yhteistyötä Yhdysvaltain 
kanssa. Kekkonen toimi näin sanansaattajana idän ja lännen välillä.1420 
 
Heinäkuussa 1965 Kekkoselle toimitettiin Neuvostoliiton johtoa käsitellyt mo-
nisivuinen englanninkielinen päiväämätön raportti, jossa ei ole merkintöjä sen 
laatijasta. Kekkonen on itse kirjoittanut paperin yläreunaan saaneensa sen hei-
näkuun 9. päivänä. Tällä kertaa kyseessä ei ollut alkuperäiskappale SIS:n ana-
lyysista, vaan paperi muistutti IRD:n tuottamia, operaatio Threadissa ja Elde-
rissa käytettyjä räätälöityjä asiakirjoja.1421 Oletettavasti sisältö perustui SIS:n 
tietoihin, mutta aineisto oli saatettu kirjoittaa juuri Kekkosta varten. 

Tämänkin raportin näyttää toimittaneen Rex Bosley, joka saapui Oslosta 
tapaamaan Kekkosta samaisena heinäkuun 9. päivänä. Bosley selosti paperin 
sisältöä Kekkoselle myös suullisesti. ”Ei mitään asiaa. Kertoili heidän arvelu-
jaan Moskovasta”, presidentti merkitsi päiväkirjaansa. Bosley kyseli Kekko-
selta, millaiset Suomen suhteet Neuvostoliittoon olivat Hruštšovin poistuttua. 
Kekkonen luonnehti suhteiden olevan hyvät.1422 

Bosleyn toimittamassa raportissa viitattiin aiempaan, syyskuussa 1964 val-
misteltuun arviointiin Neuvostoliiton johdosta ja pyrittiin kaunistelemaan 
pieleen mennyttä näkemystä Hruštšovin asemasta. Raportissa arvioitiin 
NKP:n hierarkiassa vallankaappauksen jälkeen tapahtuneita muutoksia ja nii-
den merkitystä. Esimerkiksi Kosyginin tukijoita ei ollut ylennetty hierarkiassa 
Hruštšovin kaatamisen jälkeen. Tämän katsottiin viittaavan siihen, ettei Ko-
syginin poliittinen painoarvo ollutkaan kasvanut niin paljon kuin oli odotettu. 
Raportissa spekuloitiin myös Hruštšovin kaatumisen taustatekijöitä ja analy-
soitiin Neuvostoliiton uuden johdon ulkopolitiikkaa.1423 

Bosleyn ja Kekkosen tapaamisten määrästä 1960-luvulta ei ole säilynyt 
tarkkoja tietoja. Toisella presidenttikaudella tapaamisia järjestettiin kuitenkin 
jo puoliavoimesti Tamminiemessä, jolloin niistä on jäänyt mainintoja presi-
dentin viikko-ohjelmiin. Päiväkirjoissaan Kekkonen on maininnut tapaamisia 
silloin tällöin – varsinkin jos Bosleylla on ollut kiinnostavaa kerrottavaa, joka 
on pitänyt kirjoittaa ylös. Heinäkuun 9. päivän merkintä vuodelta 1965 antaa 
jonkinlaista osviittaa. Sen mukaan Bosleyn vierailu oli ”20. kerta tai 21. 

 
1420 Suomi 1994, 155. 
1421 ”The Soviet Leadership”. Kekkosen vsk. 1965, UKA. 
1422 Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA; Kekkosen pvk. 9.7.1965; Tällä kertaa tapaaminen oli lyhyempi. 
Kekkonen tapasi samana päivänä Kiinan suurlähettilään ja illallisti ystävänsä, vuorineuvos Veli 
Arvosen kanssa. Kekkosen pvk. 9.7.1965. 
1423 ”The Soviet Leadership”. Kekkosen vsk. 1965. UKA. 
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kerta”.1424 Bosley oli käynyt tapaamassa Kekkosta myös edellisen viikon lau-
antaina, heinäkuun 3. päivänä. Silloin miehet olivat muistelleet viinanhuurui-
sia valvontakomission vuosia.1425  

Näyttää siltä, että brittien salaisen kanavan ylläpito oli 1960-luvun puoli-
väliin tultaessa siirtynyt pääasiassa Bosleyn vastuulle. Aineistoa toimitettiin 
vanhaan tapaan kirjallisesti, mutta ennen kaikkea suullisesti. Bosleylla oli il-
meisesti asemansa puolesta hyvät mahdollisuudet matkustaa säännöllisesti 
Suomeen. Hän ei näytä myöskään pelänneen Neuvostoliiton vastatoimia. 
Kenties Bosley kävi vain tapaamassa vanhoja kontaktejaan eikä hänen tarvin-
nut liata käsiään Neuvostoliittoa vastaan suuntautuneissa operaatioissa. Bos-
ley on kertonut katkaisseensa suuren osan suhteistaan poistuessaan Suomesta 
virallisesti vuonna 1953, mutta jäljellä jäi ”ainakin parisataa suhdetta tai ystä-
vää”.1426 

Yhteydenpito Kekkoseen ei loppunut, vaikka Bosley – nimimerkki Taulu-
kauppias – jäi eläkkeelle tiedustelupalvelusta. Se tapahtui ilmeisesti 1960-lu-
vun lopulla. Ennen eläköitymistään hän kuvaili Kekkoselle senhetkistä työ-
tään käyttäen vertauksena taulukauppaa. Kuvaus täsmää hyvin esimerkiksi 
luotetun ystävän presidentin luokse tekemään visiittiin noottikriisin ai-
kana.1427 

”Kuitenkin kun on joku vaikeampi juttu kysymyksessä ja valtio 
tarvitsee rahaa, he antavat minulle tauluja ja sanovat: ’Mene nyt poika 
trokaamaan ne herkkäuskoisille ihmisille’ ja taas on valtion kukkaro 
turvassa vähäksi aikaa.”1428 
  – Rex Bosley 

 
Samassa kirjeessä Bosley kertoi aikovansa tehdä jäähyväiskäynnin ”toisessa 
kotimaassaan” vielä ennen eläköitymistään. Hän toivoi mahdollisuutta päästä 
vierailulle Tamminiemeen. Bosley lupasi ilmoittaa tarkan päivämäärän Urpo 
Levolle.1429 

 
 

 
1424 Kekkosen pvk. 9.7.1965. 
1425 Kekkosen pvk., merkintä 30.6.1965 kohdalla. 
1426 Bosley (haastattelu). MTA. 
1427 Tapauksesta ks. Aunesluoma 2002. 
1428 Lainaus Bosleyn kirjeestä Kekkoselle 22.10.1968. 1/51, UKA. 
1429  Bosley Kekkoselle 22.10.1968. 1/51, UKA. 
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8 NUORISOFESTIVAALI 

Kommunistinen nuorisofestivaali muuttaa Helsingin kylmän sodan 
propagandan taistelukentäksi. Länsi yrittää painostaa Kekkosta ja 
hallitusta estämään festivaalin järjestämisen. Suomalaiset ylioppilaat 
vastustavat festivaalia yhteistyössä länsivaltojen kanssa. 

 
 

 

8.1 LÄNSI KOKOAA RIVINSÄ 

Vuoden 1960 marraskuu oli ollut tuulinen ja sateinen, kuten Lontoossa tapaa 
olla. Kuun 18. päivänä ulkolämpötila pysytteli vain muutaman asteen plussan 
yläpuolella, kun joukko brittiläisiä virkamiehiä kokoontui Foreign Officen ti-
loissa. Paikalla olivat edustajat kommunisminvastaista salaista propagandaa 
hoitaneesta Information Research Departmentista (IRD), Foreign Officen poh-
joiselta osastolta, ulkomaantiedustelupalvelu SIS:stä, turvallisuuspalvelu 
MI5:stä sekä pysyvän alivaltiosihteerin osastolta (PUSD). Viimeisin vastasi 
muun muassa tiedustelutoiminnan suunnittelusta ja yhteydenpidosta armei-
jaan. Koossa oli siis kattava joukko tiedustelun, turvallisuuden, psykologisen 
sodankäynnin ja erilaisten salaisten peiteoperaatioiden asiantuntijoita. Bri-
teillä oli edessään yksi siihenastisen kylmän sodan suurimmista kansainväli-
sistä propagandaoperaatioistaan, ja se sijoittuisi Helsinkiin.1430 

Italian lehdistössä oli vastikään uutisoitu, että kommunistinen Maailman 
nuorison ja ylioppilaiden festivaali järjestettäisiin kesällä 1962 Helsingissä. 
Kyseessä oli aikakauden mittapuulla valtava kansainvälinen tapahtuma, jo-
hon odotettiin jopa 18 000 vierasta yli sadasta eri maasta. Vertailun vuoksi 

 
1430 Daily weather report of the British Meteorological Office, 18.11.1960. Historic Weather Events. 
Digital Library and Archive. Met Office; Tieto SIS:n osallistumisesta työryhmään on salattu edelleen 
kaikista paitsi yhdestä muistiosta. ”Record of a meeting held on November 18 in the Foreign Office”. 
FCO 168/110, TNA; Keväällä 1962 pelkästään IRD:ssä kolme neljäsosaa kansainvälisistä 
organisaatioista vastanneen osaston työstä liittyi Helsingin festivaaliin. Myös Helsinkiä koskevan 
arkistoaineiston määrä on poikkeuksellisen suuri. ”The Work of International Organisations and 
English Sections, I.R.D.”, kevät–kesä 1962. FCO 168/574, TNA. 
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Helsingin olympialaisiin vuonna 1952 osallistui noin 5 000 olympiaurheilijaa 
69 eri maasta.1431 

Virkamiesjoukolla oli kolme tavoitetta. Heidän tuli laatia Britannian halli-
tuksen suhtautumiselle Helsingin festivaaliin yleiset linjat, jotka voitaisiin hy-
väksyttää ulkoasiainhallinnon ministereillä. Toiseksi tuli sopia festivaaliin liit-
tyvän välittömästi käynnistettävän informaatio-operaation linjoista. Kolman-
neksi tuli aloittaa operatiiviset valmistelut ja päättää pysyvästä yhteistyöko-
neistosta amerikkalaisten kanssa.1432 

Kansainvälisiä nuorisofestivaaleja järjesti marraskuussa 1945 perustettu 
Demokraattisen nuorison maailmanliitto (DNML, engl. WFDY), joka päätyi 
kylmän sodan sytyttyä tiukasti Neuvostoliiton ja sen nuorisojärjestön Komso-
molin talutusnuoraan. Vuodesta 1947 järjestettyjä festivaaleja seurattiin tar-
kasti niin idän kuin lännenkin tiedotusvälineissä. Niihin liittyi myös vas-
tamielenosoituksia ja nuorisolevottomuuksia, joiden taltuttamiseen poliisi 
joutui käyttämään kovia keinoja.1433 

Aluksi festivaaleja oli järjestetty sosialististen maiden pääkaupungeissa, 
mutta 1950-luvun lopulla niitä ryhdyttiin siirtämään puolueettomiin maihin. 
Vuonna 1959 festivaali oli jo viety Itävallan pääkaupunkiin Wieniin. Siirtämi-
sellä haluttiin osoittaa, että festivaalit olivat riippumattomia sosialististen mai-
den tuesta. Samalla pyrittiin kosiskelemaan erityisesti siirtomaavallasta va-
pautuvan kolmannen maailman nuorison suosiota.1434  

Virallisesti nuorisofestivaalin ajankohdan ja pitopaikan valitsi sitä valmis-
televa kansainvälinen komitea. Helsingin valinnassa noudatettiin ennalta laa-
dittua käsikirjoitusta, eikä Suomen nuorisojärjestöjen tai maan hallituksen 
kielteisen kannan annettu häiritä. Aluksi nuorisojärjestöihin piti levittää sanaa 
festivaalin järjestämisestä Pariisissa, Lontoossa tai Tukholmassa. Mahdolli-
suuteen näissä ei uskottu missään vaiheessa, mutta tällä haluttiin osoittaa, että 
festivaali olisi väkisin työntymässä kapitalistiseen maailmaan. Todellisuu-
dessa festivaali oli tarkoitus järjestää Roomassa, mutta koska siitäkään ei näyt-
tänyt tulevan mitään, päädyttiin varavaihtoehtona olleeseen Helsinkiin.1435 

Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) johdossa festivaali-isännyys ei ai-
heuttanut riemunkiljahduksia, sillä valmistelukaudelle osuivat peräti kolmet 
vaalit. Puoluekoneisto oli siis jo valmiiksi kovilla. Isännyys ajettiin silti läpi 

 
1431 Osallistujia oli lopulta noin 12 000. Krekola, 259; Kolkka, Sulo (toim.) (1955): The Official Report 
of the Organising Committee for the Games of the XV Olympiad Helsinki 1952. WSOY, Helsinki, 
243; Odotuksista ks. ”Eight World Youth Festival”, päiväämätön, ilmeisesti amerikkalaisten laatima. 
FCO 168/663, TNA. 
1432 “Record of a meeting held on November 18 in the Foreign Office”. FCO 168/110, TNA. 
1433 Krekola, 13–14. 
1434 Sama, 14–15. 
1435 Sama, 20–21. 
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Moskovan mahtikäskyllä. Festivaaleja tutkineen Joni Krekolan mukaan isän-
nyys sinetöityi SKP:n puoltavalla päätöksellä jo kesällä 1960. Asia täytyi kui-
tenkin pitää salassa, jotta kansainvälinen järjestelykoneisto aloiteryhmineen ja 
tunnusteluineen voisi antaa päätöksenteolle demokraattisen silauksen. Hanke 
vuoti Suomessa julkisuuteen lopulta lokakuun alussa 1960.1436 

Presidentti Urho Kekkonen ja pääministeri V. J. Sukselainen olivat jo 
vuotta aiemmin, lokakuussa 1959, saaneet tietää, että festivaalia kaavailtiin 
Helsinkiin. Kekkonen on kertonut suhtautuneensa festivaaliin alusta saakka 
kielteisesti ja toivoneensa, ettei sitä järjestettäisi Suomessa. Presidentti pelkäsi 
festivaalin aiheuttavan järjestyshäiriöitä ja kansainvälistä epäluuloa Suomea 
kohtaan. Hän ei kuitenkaan katsonut festivaalin varsinaisesti loukkaavan 
Suomen puolueettomuutta eikä ryhtynyt ehdottomasti torjumaan sen järjes-
tämistä.1437 
 
Länsivallat vastustivat voimakkaasti festivaaleja ja erityisesti niiden järjestä-
mistä puolueettomissa maissa. Festivaalien vaikutusta yritettiin mitätöidä 
voimakkaalla vastapropagandalla. Vuoden 1959 festivaalit olivat muuttaneet 
Wienin kylmän sodan kulttuuri- ja propagandataistelun näyttämöksi.1438 Sa-
maa oli luvassa Helsinkiin. 

Brittivirkamiehet aloittivat vastaiskun suunnittelun heti, kun tieto seuraa-
van festivaalin sijaintipaikasta saatiin. Ensimmäisenä askeleena britit päätti-
vät toimittaa presidentti Kekkoselle lyhyen selonteon Wienissä vuonna 1959 
järjestetystä festivaalista. Ehdotus tuli luultavasti SIS:ltä, joskin sen tekijä on 
asiakirjoista yhä salattu. ”Ystävät” painottivat, että selonteko tulisi toimittaa 
Kekkoselle mahdollisimman pian, jotta sen vaikutus olisi tehokkain. ”Ystä-
villä” viitattiin yleensä juuri tiedustelupalveluun. He esittivät, että selonteon 
voisi toimittaa ”yksi heidän hyvin sijoitetuista kontakteistaan, jolla oli pääsy 
presidentin luo”.1439 

IRD teki työtä käskettyä ja valmisteli selonteon. Se lähetettiin Helsinkiin 
joulukuun alussa 1960 ja toimitettiin Kekkoselle. Tavoitteena oli saada presi-
dentti ymmärtämään, kuinka kiusalliseen valoon nuorisofestivaalin tapahtu-
mat asettaisivat isäntämaan eli Suomen.1440 

 
1436 Krekola, 21–22. 
1437 Suomi 1994, 38. 
1438 Krekola, 15. 
1439 Britit olivat huomanneet tiedon Helsingin festivaali-isännyydestä Italian lehdistöstä. 
Alkuvaiheessa siihen ei vielä täysin luotettu, mutta suunnittelu aloitettiin. IRD:n virkamies T.C. 
Barkerin ja pohjoisen osaston apulaispäällikkö Christopher McAlpine muistiinpanot 7.–11.11.1960. 
FCO 168/438, TNA. 
1440 Salasähke Foreign Officesta Britannian Helsingin-suurlähetystöön 2.12.1960. FCO 168/438, 
TNA. 
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Asiakirjoista on salattu yhteyshenkilö, jonka välityksellä selonteko saatiin 
toimitettua Kekkoselle. Presidentin päiväkirjoissa tai kalenterissa ei ole joulu-
kuulta 1960 mainintaa tapaamisesta, joka voisi suoraan liittyä asiaan. Sen si-
jaan viikko-ohjelmaan on kirjattu kaksi adjutantti Urpo Levon menoa. Ensin 
hän vieraili Britannian kulttuurisuhdeorganisaatio British Councilissa Helsin-
gissä 9. joulukuuta. Tiedustelupalvelu SIS:n on epäilty käyttäneen British 
Councilia kulissinaan.1441 Vuodenvaihteen jälkeen tammikuun 3. päivänä 
Levo kävi lounaalla Britannian Helsingin-lähetystön väliaikaisen asiainhoita-
jan W. N. Monteithin kanssa.1442 Tapaamisten on täytynyt olla tärkeitä, sillä 
adjutanttien menoja merkittiin viikko-ohjelmiin vain harvoin. Tapaamiset 
saattoivat liittyä Kekkosen tulevan Lontoon-matkan valmisteluihin. Presiden-
tin englannin kielen opettaja John Haycraft oli tulossa Suomeen jo tammi-
kuussa. Opettaja oli löytynyt juuri British Councilin kautta.  

On mahdollista, että selonteko nuorisofestivaalista annettiin British Coun-
cilissa käynnin tai Monteithin tapaamisen yhteydessä Levolle, jotta hän voisi 
toimittaa sen Kekkoselle. Olihan brittitiedustelu avannut salaisen kanavan 
Kekkoseen uudelleen juuri Levon kautta vain reilua vuotta aiemmin, syys-
kuussa 1959. 
 
Britit kytkivät festivaalin Suomen lähestyviin presidentinvaaleihin. Sen siirtä-
mistä Helsinkiin pidettiin ovelana liikkeenä. Kekkosen katsottiin tarvitsevan 
vasemmiston tukea uudelleenvalintansa varmistamiseksi, mikä voisi vaikut-
taa hänen suhtautumiseensa järjestelyihin.1443 

Aiemmin mainitut Foreign Officeen kokoontuneet virkamiehet katsoivat 
jo ensimmäisessä kokoontumisessaan 18. marraskuuta, että läntisten diplo-
maattien tuli aloittaa suomalaisten viranomaisten painostaminen, jotta festi-
vaalin järjestäjille ei tarjottaisi tiloja ainakaan ilmaiseksi. Vastaava painostus 
oli Wienissä havaittu hyväksi keinoksi. Suomalaiset piti saada myös vaati-
maan, että nuorisofestivaali saisi olla vain kulttuurillinen tapahtuma, ei poliit-
tinen.1444 

Länsivallat totesivat jo varhain, ettei Suomen hallitusta saataisi estämään 
festivaalin järjestämistä. Lännen päätavoitteena olikin minimoida festivaalin 
propagandavaikutus erityisesti puolueettomissa maissa ja hankaloittaa sen 

 
1441 Kustaa Vilkunan johtama X-komitea arvioi brittitiedustelun operoivan British Councilin suojissa. 
”Yleiskatsaus nykyhetken ulkomaiseen vakoilu- ja tiedustelutoimintaan Suomessa”, 8.12.1955. 
21/50, UKA; “It’s widely assumed that the British Council is a wing of our secret services”. The 
Herald 19.1.2008. 
1442 Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. 
1443 “Record of a meeting held on November 18 in the Foreign Office”. FCO 168/110, TNA. 
1444 Sama. 
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järjestelyjä. Festivaalin toivottiin jäävän viimeiseksi, joka järjestettäisiin rauta-
esiripun länsipuolella. Samalla läntiset toimijat halusivat päästä vaikuttamaan 
itäblokin maista Helsinkiin saapuviin osallistujiin. 1445 

Wienin ja sitä edeltäneen Moskovan festivaalin yhteydessä länsivallat oli-
vat värvänneet ennakkoon joukon nuoria, jotka soluttautuivat festivaalivierai-
den sekaan. Moskovan festivaalille oli etsitty seikkailunhaluisia nuoria, joiden 
tehtävänä oli pitää spontaaneja puheita kaupungilla ja ystävystyä neuvosto-
liittolaisten nuorten kanssa. Soluttautujien toivottiin olevan ”mahdollisim-
man naiivin länsimielisiä”. Heidän oli tarkoitus esittää kiusallisia kysymyksiä 
ja tuoda esille rautaesiripun takaisten maiden köyhyyttä. Itäblokissa tiedettiin 
olevan kysyntää ulkomaiselle kirjallisuudelle. Nuorten tulikin jättää länsimai-
sia kuvalehtiä lojumaan sopiviin paikkoihin, kuten hotellihuoneisiin, juna-
asemien odotustiloihin ja muihin puolijulkisiin paikkoihin, joissa niihin olisi 
helppo törmätä.1446 

CIA:ssa katsottiin, ettei Helsinkiin kannattaisi värvätä ja lähettää vasem-
mistolaisia agentteja, joita oli yleensä käytetty kommunistien peiteorganisaa-
tioihin soluttautumiseen. Aiempien kokemusten perusteella festivaalille kan-
nattaisi sen sijaan lähettää länsimielisiä henkilöitä, jotka tuli ohjeistaa solmi-
maan ystävyyssuhteita satelliittimaiden delegaatteihin. Yhteydenpitoa voisi 
jatkaa vielä festivaalin jälkeen. CIA:ssa arvioitiin, että kommunistit voisivat 
yrittää värvätä Helsinkiin lähetettyjä amerikkalaisia, jolloin tiedustelupalvelu 
voisi puolestaan hyödyntää näitä omassa vastavakoilussaan.1447  Soluttautu-
jien värvääminen ja perehdyttäminen oli iso urakka. Peitetehtäviin värvättiin 
henkilöstöä ainakin Britanniasta ja Yhdysvalloista, mahdollisesti myös muu-
alta.1448  

Länsivaltojen vastatoimet ennen festivaalia voidaan jakaa karkeasti kah-
teen kategoriaan: julkisiin ja salaisiin. Julkisia toimia olivat esimerkiksi viral-
liset kannanotot, joita esitettiin diplomaattikanavia pitkin. Julkisuuskampanja 
keskittyi siihen, millaiseen kiusalliseen valoon neuvostoliittolaisten järjestämä 
kommunistinen festivaali tulisi asettamaan puolueettoman Suomen. Tämän 
viestin britit ja amerikkalaiset olivat todenneet hyväksi jo Wienin festivaalin 
kohdalla. Wienissä lännen diplomaattien jatkuva painostus oli saanut itäval-

 
1445 “Working paper – Helsinki Youth Festival (1962)”, 12.4.1961. FCO 168/611, TNA; “Record of a 
meeting held on November 18 in the Foreign Office”. FCO 168/110, TNA; Krekola, 35. 
1446 “Record of a meeting held on November 18 in the Foreign Office”. FCO 168/110, TNA; 
Independent, “’Shock squads’ of young Tories told to convert East”, 26.7.2001. 
<https://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/shock-squads-young-tories-told-convert-east-
9132634.html> (Viitattu 1.12.2020). 
1447 ”Operational/ZRPENNY, 8th World Youth Festival”, Book Dispatch No. 3110, 6.4.1962. CIA’s 
FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
1448 ”The Work of International Organisations and English Sections, I.R.D.”, kevät–kesä 1962. FCO 
168/574, TNA. 
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talaiset viranomaiset tiukentamaan suhtautumistaan festivaaliin. Suomalai-
sille tuli viestittää, että länsimaat luottivat siihen, että tälle ”lännen vastaiselle 
jamboreelle” ei annettaisi ainakaan ilmaiseksi tiloja tai muutakaan apua.1449 

Julkisten kannanottojen lisäksi keinovalikoimassa oli laaja valikoima eri-
laisia peitetoimia. Läntisten lähetystöjen ja tiedustelupalveluiden tuli toimit-
taa kulisseissa festivaalin vastaista tausta-aineistoa hallitukselle, järjestöille ja 
kunnallisille virkamiehille. Alkuvaiheessa tuli vaikuttaa erityisesti nuoriso- ja 
opiskelijajärjestöihin, jotta ne ilmoittaisivat mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa festivaalin boikotoinnista. Päätavoite oli tukea suomalaisten omaa vas-
tarintaa. Tarkoitus ei ollut vyöryttää Helsinkiin ”läntistä ristiretkeä” käymään 
ideologista sotaa. Britit katsoivat, että suomalaisten selän takana suoritetut 
operaatiot saattaisivat kostautua myöhemmin.1450 

Joulukuun alussa 1960 IRD:n johtaja Donald Hopson pani Britannian Hel-
singin-lähetystön selvittämään paikallisia resursseja ja toimijoita, joihin voisi 
tukeutua festivaalia sabotoitaessa. Helsingissä tuli ottaa selvää mahdollisista 
tietolähteistä, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kentästä, poliisin asenteesta sekä 
paikallisten viranomaisten suhtautumisesta festivaaliin. Viimeisin koski eri-
tyisesti niitä tahoja, jotka todennäköisimmin tarjoaisivat hyödykkeitä ja pal-
veluita järjestäjille. Lisäksi lähetystön tuli kartoittaa henkilöitä, jotka voisivat 
kääntää IRD:n tuottamaa aineistoa suomeksi ja ruotsiksi. Hopson varoitti, että 
lähetystöllä olisi edessään iso urakka.1451 

Itäisellä Puistotiellä Helsingin Kaivopuistossa ryhdyttiin hommiin. Uute-
navuotena Helsinkiin saapui Lontoosta IRD:n ja todennäköisesti myös SIS:n 
edustus vastatoimia suunnittelemaan.1452  

Foreign Officen virkamiehet kaavailivat, että pääministeri Harold Macmil-
lan voisi ottaa nuorisofestivaalikysymyksen esille presidentti Kekkosen Lon-
toon-vierailulla toukokuussa. Macmillanin toivottiin osoittavan tukensa suo-
malaisille ei-kommunistisille nuorisojärjestöille, jotka vastustivat kiivaasti fes-
tivaalin järjestämistä. Pohjoisen osaston päällikkö R. H. Mason katsoi, että vie-
railu olisi muutenkin hyvä tilaisuus informoida Kekkosta siitä, mitä lännessä 
tiedettiin nuorisofestivaaleista. Britit valmistelivat pääministeri Macmillanille 
taustamuistion festivaaleista. Muistio laadittiin niin, että se voitaisiin tarvitta-
essa antaa myös Kekkoselle. Ainoa ongelma oli, että Kekkoselle oli jo joulu-
kuussa 1960 annettu hyvin samantyyppinen muistio. Vaikka uusi muistio oli 

 
1449 “Working paper – Helsinki Youth Festival (1962)”, 12.4.1961. FCO 168/611, TNA; ”Eight World 
Youth Festival – Notes for discussion”, 15.11.1960, T.C. Barker. FCO 168/441, TNA; D.C. Hopson 
Helsinkiin W.N. Monteithille 6.12.1960. FCO 168/110, TNA; ”The Work of International 
Organisations and English Sections, I.R.D.”, kevät–kesä 1962. FCO 168/574, TNA. 
1450 “Working paper – Helsinki Youth Festival (1962)”, 12.4.1961. FCO 168/611, TNA; ”Eight World 
Youth Festival – Notes for discussion”, 15.11.1960, T.C. Barker. FCO 168/441, TNA. 
1451 D.C. Hopson Helsinkiin W.N. Monteithille 6.12.1960. FCO 168/110, TNA. 
1452 W.N. Monteith Lontooseen D.C. Hopsonille 19.12.1960. FCO 168/110, TNA. 



Nuorisofestivaali 

344 

kirjoitettu niin, ettei Kekkosen uskottu sitä tunnistavan, päättivät britit lopulta 
olla toimittamatta sitä.1453  

Nuorisofestivaalia ei mainita keväällä 1961 Lontoossa käytyjen Kekkosen 
ja Macmillanin virallisten keskusteluiden muistioissa, joten asiaa ei liene käsi-
telty niissä. On kuitenkin mahdollista, että britit ottivat festivaalikysymyksen 
esille epävirallisissa keskusteluissa.  

IRD:llä oli runsaasti kokemusta kommunistien kansainvälisten konferens-
sien sabotoinnista. Monet menetelmistä oli kehitetty, kun Neuvostoliiton 
kontrolloima Maailman rauhanneuvosto (World Peace Council, WPC) suun-
nitteli kansainvälistä kongressiaan Sheffieldiin vuonna 1950. Britannian halli-
tus ei halunnut kieltää kongressin järjestämistä suoraan, joten Foreign Offi-
cessa pyrittiin tekemään siitä täysi fiasko estämällä ei-toivottujen delegaattien 
osallistuminen. IRD:ssä pääteltiin, että mikäli osallistujien viisumit saataisiin 
evättyä, täytyisi kongressi siirtää rautaesiripun taakse. Se taas söisi sen uskot-
tavuutta ”vapaan maailman” silmissä. IRD onnistui viisumiasiassa painosta-
malla Home Officea eli Britannian sisäministeriötä. Yksi kerrallaan Britanni-
aan saapuneet delegaatit käännytettiin satamassa maasta pois. Lopulta kong-
ressi siirrettiin Varsovaan. Tätä pidettiin merkittävänä voittona. IRD:n strate-
gia kommunististen tapahtumien estämisessä perustui vastaisuudessakin vii-
sumien rajoittamiseen, yksittäisten osallistujien painostamiseen ja aktiiviseen 
vastapropagandaan.1454  

Ei-toivotun konferenssin sabotoiminen oli luonnollisesti helpompaa Bri-
tannian maaperällä kuin ulkomailla, vaikka pitkälti samat keinot olivat käy-
tössä silloinkin. Tämä nähtiin esimerkiksi Berliinin kansainvälisen nuorisofes-
tivaalin yhteydessä vuonna 1951. Edellisen vuoden Sheffieldin-operaation jäl-
jiltä IRD osasi jo suunnitella kattavat vastatoimet yhdessä amerikkalaisten vi-
ranomaisten kanssa. Niin Yhdysvalloissa kuin Britanniassakin viranomaiset 
lähestyivät nuorisojärjestöjä, jotka suunnittelivat festivaaliin osallistumista. 
Järjestöjä varoitettiin tapahtuman luonteesta ja painostettiin olemaan osallis-
tumatta. Britannian ulkomaisille edustustoille toimitettiin IRD:n valmistele-
maa aineistoa kommunistien toiminnasta. Edustustojen työntekijöitä kehotet-
tiin ottamaan yhteyttä paikallisiin opiskelija- ja nuorisojärjestöihin. Britannian 
ja Yhdysvaltain hallitukset eväsivät passeja ja viisumeja Berliiniin matkusta-
vilta. Ranska puolestaan ei päästänyt festivaalille suuntaavia junia oman mie-
hitysvyöhykkeensä läpi. Berliiniin saakka päässeitä delegaatteja odotti Länsi-
Berliinin puolella lännen massiivinen vastapropagandakampanja.1455  

 

 
1453 R.H. Masonin muistiinpano 11.4.1961. FCO 168/438, TNA; T.C. Barkerin muistiinpano 
21.4.1961. FCO 168/438, TNA. 
1454 Defty, 196–197. 
1455 Sama, 198. 
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Länsivallat käynnistivät koordinoidun diplomaattisen painostusoperaationsa 
Helsingissä helmikuussa 1961. Britannian suurlähettiläs O’Neill kävi 16. hel-
mikuuta ulkoministeriössä puhumassa festivaalia vastaan ja jättämässä muis-
tion aiheesta. Hänen Majesteettinsa hallitus toivoi, että Suomen hallitus pyr-
kisi estämään festivaalin. O’Neill toi esille brittien huolen siitä, että pahamai-
neisen kylmän sodan tapahtuman järjestäminen voisi vaikuttaa Suomen kan-
sainvälisiin suhteisiin. Ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Jaakko 
Hallama myönsi O’Neillille hallituksen häpeävän sitä, että festivaali saatettai-
siin järjestää Suomessa. Hallituksella ei kuitenkaan ollut keinoja estää sen jär-
jestämistä. O’Neill kiinnitti huomiota siihen, ettei hallitus ollut kertonut tätä 
näkemystään julkisesti.1456 

Yhdysvaltain lähetystösihteeri Roy M. Melbourne kävi ilmoittamassa 
oman hallituksensa kannan ulkoministeri Ahti Karjalaiselle. Toinen Yhdys-
valtain edustaja, mahdollisesti CIA:n Frank Friberg, kävi puhumassa festivaa-
lista Kekkosen luotetulle ystävälle Kustaa Vilkunalle. Tämäkin viesti oli epäi-
lemättä tarkoitettu Kekkoselle. Britit ottivat yhteyttä myös presidentin poi-
kaan Matti Kekkoseen. ”Englannin lähetystön kaikki miehet pantu toimi-
maan”, kirjoitti Kekkonen päiväkirjaansa 17. helmikuuta.1457  

Myös ranskalaiset ja länsisaksalaiset diplomaatit olivat Helsingissä liik-
keellä samankaltaisella viestillä. Ranskalaiset ilmoittivat kantansa myös Suo-
men Pariisin-suurlähettiläälle Gunnar Palmrothille.1458  

Läntisen painostuksen aloitusajankohta ei ollut sattumaa. Samoihin aikoi-
hin pidettiin Helsingissä nuorisofestivaalin järjestäytymiskokous.1459 

Britit ja amerikkalaiset olivat sopineet, että diplomaattisesta painostusope-
raatiosta informoitaisiin myös muiden maiden, kuten Norjan, Itävallan, Tans-
kan ja mahdollisesti Ruotsin, hallituksia. Niitä ei kuitenkaan pyydettäisi mu-
kaan, jotta toiminta ei näyttäisi liian koordinoidulta.1460 

Läntinen painostus tuskin tuli yllätyksenä suomalaisille, sillä Wienin ta-
pahtumia oli seurattu tarkasti pari vuotta aiemmin. Wienin lähetystöavustaja 
Paavo Rantanen oli maininnut raportissaan, kuinka festivaalin aikana Wie-
nissä oli liikkunut myös ”runsaasti ’lännen agentteja’ (mm. Radio Free Euro-

 
1456 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 1.3.1961. “Meeting of the International prepatory committee 
of the 8th World Youth Festival”. FO 473/15, TNA. 
1457 Kekkosen pvk. 17.2.1961; Krekola 26–27. 
1458 Kekkosen pvk. 20.2.1961; Kekkonen ei päiväkirjassaan mainitse lainkaan länsisaksalaisia. 
O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 1.3.1961. “Meeting of the International prepatory committee of 
the 8th World Youth Festival”. FO 473/15, TNA. 
1459 Kekkosen pvk. 20.2.1961. 
1460 “World Youth Festival – Helsinki, 1962 – Anglo/U.S. Discussions, September 28 – Agreed 
recommendations for action and other points arising from visit to Helsinki”, FCO 168/332, TNA. 
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pen väkeä)”. Itävallan poliisi oli pidättänyt heitä, mikäli oli havainnut pyrki-
myksiä vahingontekoihin ja levottomuuden lietsontaan.1461 Radio Free Europe 
ja Radio Liberty olivat CIA:n tukemia radiokanavia, joiden lähetykset oli 
suunnattu itäisen Euroopan maihin ja Neuvostoliittoon.1462 

Pääministeri Sukselainen otti julkisesti kantaa festivaaliin 17. helmikuuta 
ja ilmoitti hallituksen toivovan, että festivaali voitaisiin järjestää muualla kuin 
Suomessa. Lausunto oli sovittu etukäteen Kekkosen kanssa. O’Neill arvioi, 
että länsivaltojen painostus oli osaltaan vaikuttanut ilmoitukseen.1463  

Mitä lähemmäksi festivaalia tultiin, sitä kiivaammaksi kävi lännen diplo-
maattien painostus. Suomen hallituksen toivottiin vaikeuttavan järjestelyjä 
epäsuorasti tai ainakin jättävän festivaalin huomiotta. Niin britit kuin amerik-
kalaisetkin tekivät selväksi, että hallituksen menettely tulisi väistämättä vai-
kuttamaan Suomen länsisuhteisiin. Festivaalista valitettiin jopa CIA:n kautta 
Suomen sotilasjohdolle.1464 Myös Neuvostoliitto painosti suomalaisia toisesta 
suunnasta. Tehtaankadun miehet kävivät valittamassa festivaalijärjestelyjen 
jarruttamisesta.1465 
 
Yksi osa brittien informaatio-operaatiota oli ”Youth Festival News” -niminen 
valeuutiskirje, jota lähetettiin joulukuusta 1961 lähtien kuuden viikon välein 
kehittyvien maiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöille. Ne olivat festivaalin pää-
kohderyhmä. IRD oli laatinut kirjeen näyttämään järjestäjien tuottamalta vi-
ralliselta uutiskirjeeltä ja käytti siinä jopa festivaalin virallista tunnusta, mutta 
sisältö oli kaikkea muuta. Alkuvaiheessa kirjeen ei tosin haluttu olevan liian 
antikommunistinen tai hyökkäävä, jotta se ei karkottaisi lukijoita. Kaikkien 
kirjeen uutisten ei tarvinnut olla todellisia, keksitytkin kelpasivat.1466 

Kyseessä oli mustan propagandan operaatio. Kirjeen otsikon ja tunnuksen 
alla luki ”Helsinki – Stockholm – Oslo – Copenhagen”. Britit pyrkivät luo-
maan vaikutelman, että kyseessä olisi pohjoismaisten nuorisojärjestöjen yh-
dessä lähettämä kirje. Neljän eri pääkaupungin mainitsemisella häivytettiin 
kirjeen alkuperä. Jokaisessa maassa arveltaisiin, että kirje saattaisi olla lähtöi-
sin naapurimaasta.1467 

 
1461 UM:n poliittisen osaston tiedotus nro 18, ”VII ns. nuorisofestivaali Wienissä 26.7.–4.8.1959”, 
13.2.1961. Amp XXXV D5, Supo. 
1462 Fields 2015, 66. 
1463 Krekola, 27–28; O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 1.3.1961. “Meeting of the International 
prepatory committee of the 8th World Youth Festival”. FO 473/15, TNA. 
1464 Salminen, 151. 
1465 Suomi 1994, 39–40. 
1466 Uutiskirjeen luonteesta J.L. Welserin muistiinpano 24.8.1961. FCO 168/461, TNA. 
1467 Leslie Glass Helsinkiin O’Neillille 20.10.1961. FCO 168/461, TNA; J. L. Welserin muistiinpano 
12.9.1961. FCO 168/461, TNA. 
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IRD tuotti kirjeestä aluksi versiot englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi, 
myöhemmin myös arabiaksi. Autenttisuuden lisäämiseksi englanninkielinen 
versio kirjoitettiin huonolla englannilla, jollaista virallisen festivaalikomitean 
oli havaittu käyttävän. Kirjeitä postitettiin maailmalle Oslosta, Tukholmasta 
ja Kööpenhaminasta mutta ei Helsingistä. Suomalaisille festivaalin vastusta-
jille ei kirjeestä kerrottu lainkaan, eikä niitä pyydetty sen peitteeksi. IRD halusi 
pitää turvallisuussyistä operaation langat omissa käsissään. Jos kirjettä olisi 
postitettu Helsingistä kertomatta suomalaisille, olisi se tunnistettu ulkopuoli-
sen toimijan laatimaksi.1468 

Vastaavanlainen mutta aggressiivisempi festivaalinvastainen kirjeoperaa-
tio oli suoritettu Wienin tapahtuman yhteydessä. Neuvostoliittolaiset olivat 
sittemmin saaneet selville, että operaation taustalla olivat britit. Helsingin ta-
pauksessa kirjeet pitikin laatia eri kirjoituskoneilla ja kirjasintyyleillä. IRD:ssä 
todettiin, että kaikkia Special Editorial Unitin kirjotuskoneita oli käytetty jo 
aiemmin muissa operaatioissa, joten tätä varten jouduttaisiin lainaamaan tai 
hankkimaan uusia koneita. Niitä valmistauduttiin ostamaan pohjoismaisista 
pääkaupungeista, jotta kirjeissä käytetty merkistökin näyttäisi paikalliselta. 
Postitusta varten hankittiin sadoittain eri maiden kirjekuoria ja postimerkkejä. 
Noin pari tuhatta lähetysvalmista kirjettä toimitettiin lopulta säkeissä Osloon, 
Tukholmaan ja Kööpenhaminaan postitusta varten.1469  

Festivaalin viralliset järjestäjät havahtuivat kirjeoperaatioon keväällä 1962. 
He hyökkäsivät uutiskirjettä vastaan, julistivat sen väärennökseksi ja kehotti-
vat tukijoitaan olemaan valppaina vastatoimien suhteen.1470 

 
Britannia ja Yhdysvallat tiivistivät 1960-luvun alussa yhteistyötään informaa-
tio-operaatioissa. Aiemmin läntiset suurvallat olivat lähinnä pitäneet toisensa 
tietoisina puuhasteluistaan. Nyt ne olivat siirtymässä osittain yhteiseen suun-
nitteluun, koordinointiin ja käytännön toteutuksiin. Helsingin festivaali oli 
yksi ensimmäisistä operaatioista, joissa tiivistä yhteistyötä harjoiteltiin.1471  

Kokonaiskuva länsivaltojen vastaoperaatiosta Helsingissä on tarkentunut 
hiljalleen, kun arkistoja on avattu ja uusia lähteitä löydetty.1472 Tutkimukseni 
aineiston valossa brittien rooli näyttää olleen merkittävämpi kuin aiemmin on 
tiedetty, jopa aloitteellinen. Britit olivat liikkeellä jo puolitoista vuotta ennen 

 
1468 Leslie Glass Helsinkiin O’Neillille 20.10.1961. FCO 168/461, TNA; C.F.R. Barclayn muistiinpano 
19.4.1962. FCO 168/611, TNA. 
1469 J.L. Welserin muistiinpano 19.10.1961. FCO 168/461, TNA. 
1470 C.F.R. Barclayn muistiinpano 19.4.1962. FCO 168/611, TNA. 
1471 “Anglo/American Information Working Group Meeting, June 1962, UK Brief, Item 5”. FCO 
168/588, TNA; “Anglo/American Information Working Group Meeting, June 1962, UK Brief, Item 3” 
ja paperin luonnos samassa kansiossa. FCO 168/588, TNA. 
1472 Nuorisofestivaalin aiemmin tiedetyistä vastatoimista Krekola, 187–209, ja siellä mainitut lähteet 
sekä Fields 2019, 311–316; Aiemmasta tutkimuksesta kattava yhteenveto Krekola, 267–270. 
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festivaaleja. Amerikkalaisetkin otettiin mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Wie-
nin festivaalin kohdalla anglo-amerikkalaista operaatiota oli johdettu Lon-
toosta käsin. Helsingin tapauksessa vastatoimia suunniteltiin kuukausittai-
sissa tapaamisissa, joita järjestettiin sekä Lontoossa että Pariisissa. Niihin osal-
listuivat ainakin IRD ja CIA.1473 Työnjako näyttää olleen karkeasti seuraavan-
lainen: britit toimittivat festivaalia koskevan ja propagandassa käytettävän 
tiedustelutiedon ja suunnittelivat vastatoimia, kun taas amerikkalaiset rahoit-
tivat toiminnan, värväsivät henkilöstön ja hoitivat käytännön operoinnin.1474  

8.2 YLIOPPILAIDEN SALAINEN LÄNSIYHTEYS 

Kun britit käynnistivät festivaalin vastatoimien valmistelun marraskuussa 
1960, Lontoossa sattui olemaan vierailulla neljä suomalaista ylioppilasjohta-
jaa. Ilmeisesti Foreign Officen edustajien oli ollut tarkoitus tavata suomalaisia 
muutenkin. Ministeriön pohjoisen osaston apulaispäällikkö R. D. C. McAlpine 
sai tehtäväkseen selostaa suomalaisille brittien suhtautumisesta tulevaan nuo-
risofestivaaliin.1475 

Samaan aikaan IRD valmisteli aineistoa suomalaisia vieraita varten. Se oli 
tarkoitus toimittaa British National Union of Studentsin kautta. Opiskelijajär-
jestön ja suomalaisten välille järjesteltiin ”sopivaa suoraa kontaktia”. Toimi-
tettava aineisto ei saanut kuitenkaan näyttää siltä, että se oli peräisin valtiolli-
selta toimijalta. Britit aikoivatkin toimittaa suomalaisille neljä Wienin festivaa-
lista kertovaa kirjasta, jotka oli julkaissut kansainvälisen World Assembly of 
Youth -nuorisojärjestön (WAY) brittiläinen osasto.1476  

WAY oli todellisuudessa brittien masinoima peitejärjestö, joka oli perus-
tettu samana vuonna ja pitkälti samoihin tarkoituksiin kuin IRD. Taustalla 
vaikuttivat Foreign Officen kulttuurisuhteiden osasto sekä turvallisuuspal-
velu MI5 ja tiedustelupalvelu SIS.1477  

Tapaamisissa britit toimittivat IRD:n aineistoa suomalaisille ja kertoivat 
yksityiskohtaisesti Wienin festivaalin tapahtumista ja kokemuksista. IRD:n 

 
1473 “Anglo/American Information Working Group Meeting, June 1962, UK Brief, Item 3” ja paperin 
luonnos samassa kansiossa. FCO 168/588, TNA; “Record of a meeting held on November 18 in the 
Foreign Office”. FCO 168/110, TNA; D.C. Hopson Helsinkiin W.N. Monteithille 6.12.1960. FCO 
168/110, TNA; Britit olivat vastatoimissaan liikkeellä huomattavasti aiemmin kuin tähän saakka on 
tiedetty. Vrt. Fields 2019, 311–312. 
1474 Brittien näkökulma työnjaosta ks. ”World Youth Festival – Helsinki, 1962 – Report on visit to 
Helsinki”, T.C. Barker, 5.10.1961. FCO 168/446, TNA.  
1475 R.D.C. McAlpinen muistiinpano 10.11.1960. 168/438, TNA; T.C. Barkerin muistiinpano 
11.11.1960. 168/438, TNA; D.C. Hopson Helsinkiin 6.12.1960. FCO 168/110, TNA. 
1476 R.D.C. McAlpinen muistiinpano 10.11.1960. 168/438, TNA; T.C. Barkerin muistiinpano 
11.11.1960. FCO 168/438, TNA. 
1477 Aldrich, 14; Jenks, 107. 
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johtaja Donald Hopson toivoi vielä jälkeenpäin, että Britannian Helsingin-lä-
hetystö ottaisi yhteyttä ylioppilasjohtajiin ja taivuttelisi heitä, jotta festivaalin 
järjestäminen tuomittaisiin mahdollisimman laajalla rintamalla julkisesti jo 
varhaisessa vaiheessa.1478  

 
Nuorisofestivaalin keskeisimmät suomalaiset vastustajat olivat Suomalaisen 
Yhteiskunnan Tuki -säätiö (SYT) ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL).1479 

SYL oli johdonmukaisesti vastustanut nuorisofestivaaleja jo aiemmin, eikä 
se tehnyt linjaansa muutoksia Helsingin festivaalin kohdalla. Suomen Nuori-
sojärjestöjen Edustusto (SNE), joka oli 1950-luvun lopulla vakiinnuttanut 
paikkansa Suomen nuorisopolitiikan virallisena suunnannäyttäjänä, päätti vi-
rallisesti 8. marraskuuta 1960 kielteisestä suhtautumisestaan festivaaliin. Pää-
töksellään se löi lukkoon siihen tukeutuneiden nuorisojärjestöjen kannat. SYL 
sekä SDP:n ja kokoomuksen nuorisojärjestöt ryhtyivät aktiivisesti vastusta-
maan festivaalia. Ne saivat tukea työnantajapiireiltä.1480 SNE oli irtautunut 
nuorisofestivaaleja järjestäneestä DNML:stä jo ensimmäisen festivaalin jäl-
keen helmikuussa 1948, kun tapahtuman kommunistinen ja propagandistinen 
luonne oli selvinnyt suomalaisille delegaateille.1481 

Suomalaisten vastustus nuorisofestivaalia kohtaan oli pohjimmiltaan pit-
kälti kotoperäistä. Joni Krekolan mukaan festivaali edusti isänmaalliselle oi-
keistolle hiipivää sosialismia, joka saattaisi ajan kanssa johtaa myöntymiseen 
kommunistien pyrkimyksille. Helsingin ajaminen festivaalin tapahtumapai-
kaksi vastoin suomalaisten enemmistön tahtoa osoitti, kuinka helposti Neu-
vostoliitto saattoi ulottaa ideologisen vaikutuksensa Suomeen.1482 

Krekola on epäilemättä oikeassa analyysissaan. Lännessä jopa yllätyttiin 
suomalaisten kovasta vastustuksesta.1483 Uudet arkistolähteet kuitenkin osoit-
tavat selvästi, että suomalaiset festivaalin vastustajat toimivat yhteistyössä 
amerikkalaisten ja brittien kanssa.  

 
1478 D.C. Hopson Helsinkiin W.N. Monteithille 6.12.1960. FCO 168/110, TNA; “Record of a meeting 
held on November 18 in the Foreign Office”. FCO 168/110, TNA. 
1479 Krekola, 39; Himanen, 167. 
1480 Krekola, 23–26, 245; Himanen, 167–168. SYL:n virallisessa historiassa tosin väitetään, että SYL 
olisi ollut puolueeton ja pysytellyt erossa niin festivaalitapahtumista kuin vastafestivaaleistakin. 
Parpola – Puro, 177–180; Jälkikäteen tarkasteltuna on kieltämättä vaikea tehdä selkeää eroa 
varsinaisen järjestön virallisen julkilausutun linjan ja järjestön hallituksen edustajien 
epävirallisemman toiminnan välille. Sekä aiempi tutkimus että brittiläiset arkistolähteet kuitenkin 
osoittavat, että SYL vastusti festivaaleja. Lisäksi festivaalien valmisteluaikaan SYL:n pääsihteerinä 
toiminut Jaakko Iloniemi on kertonut minulle suoraan vastustuksesta. Iloniemi (haastattelu 2019). 
1481 Vesikansa, 213. 
1482 Krekola, 26. 
1483 Vastarinnan kovuus tuli jopa yllätyksenä Britannian suurlähettiläs O’Neillille, joka raportissaan 
myönsi aliarvioineensa suomalaiset. O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 11.4.1962. ”Preparations in 
Finland for the 1962 World Youth Festival”. FO 473/16, TNA. 
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Länsivallat pitivät yhteyttä erityisesti SYL:ään ja sen hallituksen puheen-
johtajaan Pentti Mahlamäkeen.1484 SYL:ää esimerkiksi kannustettiin lähesty-
mään puolueettomien maiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjä ja pyytämään nii-
täkin boikotoimaan festivaalia.1485 Myös festivaalin valmisteluaikaan SYL:n 
pääsihteerinä toiminut Jaakko Iloniemi on vahvistanut minulle, että ylioppi-
lasjärjestö kävi tiedonvaihtoa amerikkalaisten ja brittien kanssa.1486 

Mahlamäki oli yksi kuudesta jäsenestä ”Aktiivikomiteassa”, jonka SYT oli 
perustanut koordinoimaan festivaalin vastustusta. Mahlamäki ja Osmo A. 
Wiio olivat komitean informaatiovastaavia. Informaatiolinja vastasi festivaa-
linvastaisen tiedotusmateriaalin tuottamisesta ja levittämisestä.1487 Mahlamä-
ellä oli myöhemmin kontakteja myös neuvostotiedusteluun.1488 

Yksi festivaalin kotimaisista vastustajista oli Vapauden Akateeminen Liitto 
(VAL), jonka sihteeri Kari Tuominen laati kesällä 1961 suurisuuntaisen suun-
nitelman festivaalin vastustamiseksi. Krekolan mukaan ideat kopioitiin festi-
vaalinvastaisesta julkaisusta nimeltään Report on the Vienna Youth Festival.1489 
Raportin julkaisija oli ilmeisesti järjestö nimeltään Independent Service for In-
formation on the Vienna Youth Festival (ISI), joka muutti nimensä vuonna 
1959 Independent Research Serviceksi (IRS). Kyseessä oli CIA:n peiteorgani-
saatio.1490 

Suomalaisten järjestöjen festivaalinvastaisia kannanottoja levitettiin IRD:n 
aineiston mukana maailmalle. Sillä pyrittiin osoittamaan, että suomalaiset 
vastustivat festivaalin työntämistä Helsinkiin.1491 Festivaalia hyödynnettiin 
myös IRD:n operaatio Elderissä.1492 

Britit koostivat SYL:n pyynnöstä listan yli sadasta ulkomaisesta osoitteesta, 
jonne SYL voisi lähettää oman festivaalia käsittelevän uutiskirjeensä. Sen 
avulla SYL yritti saada mahdollisimman monta järjestöä pidättäytymään 
osanotosta ja antamaan tukensa SYL:n kannalle. IRD toimitti listan Helsingin-
lähetystön kautta Pentti Mahlamäelle. Sen alkuperä kehotettiin salaamaan. 

 
1484 Ks. esim. T.C. Barker Helsinkiin W. Monteithille 30.10.1961. FCO 168/366, TNA; CIA:n 
palveluksessa Wienin festivaalin aikana ollut amerikkalainen Paul E. Sigmund kävi keväällä 1962 
Helsingissä lounastamassa Mahlamäen ja Pauli Burmanin kanssa. Krekola, 54–55. 
1485 “World Youth Festival – Helsinki, 1962 – Anglo/U.S. Discussions, September 28 – Agreed 
recommendations for action and other points arising from visit to Helsinki”. FCO 168/332, TNA. 
1486 Jaakko Iloniemen haastattelu sähköpostitse 11.5.2022. Viestit tekijän hallussa. 
1487 Krekola, 37. 
1488 Rentola 2005, 422. 
1489 Krekola, 39. 
1490  Wilford, 141–146; Krekola, 55. 
1491 “World Youth Festival – Helsinki, 1962 – Anglo/U.S. Discussions, September 28 – Agreed 
recommendations for action and other points arising from visit to Helsinki”, FCO 168/332, TNA. 
1492 S.H. Hebblethwaite D.C. Rivett-Carnacille 8.8.1962. FCO 168/563, TNA. 
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IRD kiinnitti huomiota siihenkin, että lista oli laadittu mahdollisimman taval-
liselle paperille, jonka alkuperää ei pystyisi yhdistämään Britannian hallin-
toon.1493 

Britit ottivat yhteyttä suomalaisiin nuorisotoimijoihin, jotta nämä voisivat 
julkaista festivaalivieraille tarkoitetun tietolehtisen ”Guide to Finland”. Siinä 
oli tarkoitus antaa kuva Suomesta vapaan talouden yhteiskuntana sekä kertoa 
lyhyesti talvisodasta ja muista käännekohdista Suomen ja Neuvostoliiton suh-
teissa. Suomalaisten ei uskottu itse saavan aikaan tällaista tietolehtistä, ellei 
heille näytettäisi luonnosta. IRD:n Special Editorial Unitin tehtäväksi annettiin 
luonnoksen valmistelu. Pohjana oli tarkoitus käyttää Wienin festivaalille teh-
tyä vastaavaa lehtistä. Britit arvelivat, että ideaalitapauksessa he voisivat itse 
tuottaa koko aineiston, kunhan suomalaiset hyväksyisivät ajatuksen.1494 

Länsivallat myös kävivät keskusteluja Tesvision kanssa antikommunistis-
ten filmien esittämisestä televisiossa.1495 Tesvisio oli Suomen ensimmäinen te-
levisiokanava, mutta se näkyi vain rajallisella alueella pääkaupunkiseudulla.  

SYT:n aktiivit ottivat yhteyttä kunnallispoliitikkoihin ja lautakuntien jäse-
niin, jotka päättivät kaupungin julkisten tilojen käytöstä. Festivaalin arvovie-
raiden majoitusta hankaloitettiin myös varaamalla ennakkoon 450 yöpymis-
paikkaa hotelleista.1496 Tähän saatiin ilmeisesti tukea amerikkalaisilta.1497 
CIA:n asiakirjasta käy ilmi, että ”SYL:n johtajat” olivat yksityisesti antaneet 
ymmärtää, että he tulisivat estämään koulujen, hotellien ja muiden laitosten 
käytön festivaalin järjestäjiltä.1498 

Talous oli yksi nuorisofestivaalin akilleenkantapäistä. Festivaalivieraiden 
majoitus oli suuri menoerä kapitalistisen maan hintatasolla, joten järjestäjät 
olivat toivoneet saavansa majoituskäyttöön Helsingin kaupungin ja valtion 
omistamia kouluja.1499 

IRD:tä ja Britannian Helsingin-lähetystöä lukuun ottamatta läntiset toimi-
jat on asiakirjoista salattu, mikä viittaisi siihen, että mukana olivat myös tie-
dustelupalvelut SIS ja CIA. Suomalaiset tuskin tiesivät läntisten edustajien 

 
1493 T.C. Barkerin muistiinpano 23.19.1961. FCO 168/365, TNA; T.C. Barker Helsinkiin W. 
Monteithille 30.10.1961. FCO 168/366, TNA; P.M. Maxey Lontooseen T.C. Barkerille 15.11.1961. 
FCO 168/366, TNA; Uutiskirjeestä ks. Vesikansa, 216. 
1494 “World Youth Festival – Helsinki, 1962 – Anglo/U.S. Discussions, September 28 – Agreed 
recommendations for action and other points arising from visit to Helsinki”. FCO 168/332, TNA. 
1495 P.M. Maxey Lontooseen T.C. Barkerille 17.10.1961. FCO 168/333, TNA; IRD:n T.C. Barker Phil 
Kaufmanille Yhdysvaltain Lontoon-lähetystöön 27.11.1961. FCO 168/333, TNA. 
1496 Krekola, 36–39; Vesikansa 215. 
1497 “World Youth Festival – Helsinki, 1962 – Anglo/U.S. Discussions, September 28 – Agreed 
recommendations for action and other points arising from visit to Helsinki”. FCO 168/332, TNA. 
1498 ”Operational/ZRPENNY, 8th World Youth Festival”, Book Dispatch No. 3110, 6.4.1962. CIA’s 
FOIA Electronical Reading Room, CIA. 
1499 Krekola, 36. 
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taustoista tarkemmin. Asiakirjoista on pääteltävissä, että ainakin britit pyrki-
vät kätkemään suomalaisilta esimerkiksi IRD:n olemassaolon. Yhteyttä pidet-
tiin pitkälti Helsingin-lähetystön diplomaattien kautta. 

Sabotaasin onnistumisesta kertoo, että SKP:n pääsihteeri Ville Pessi esitti 
loppusyksystä 1961 Neuvostoliiton suurlähettiläälle Aleksei Zaharoville festi-
vaalin lykkäämistä. Myös SKP:n poliittinen toimikunta ehdotti festivaalin siir-
tämistä vuodella, koska niin porvarilliset piirit kuin viranomaisetkin tuntui-
vat olevan yksissä tuumin sitä vastaan. Peräti 5 000 vieraan majoitus oli vielä 
siinä vaiheessa täysin auki. Tapahtumapaikoiksi oli onnistuttu saamaan Kult-
tuuritalon lisäksi ainoastaan Olympiastadion avajaisia varten.1500 
 
Ratkaiseva käänne festivaalin suhteen tapahtui noottikriisin aikoihin loppu-
vuodesta 1961. Suoraa yhteyttä noottikriisiin ei ole pystytty osoittamaan, 
mutta hyvin pian kriisin jälkeen alkoivat viranomaisten vastatoimet hiipua. 
Esimerkiksi festivaalin kansainvälinen yhdistys hyväksyttiin Suomen yhdis-
tysrekisteriin, mikä mahdollisti monet käytännön järjestelyt. Suojelupoliisi ja 
ulkoministeriö alkoivat joulukuun alussa 1961 tehdä valmisteluja, jotta festi-
vaali saataisiin toteutettua.1501 

Lännessä ei käänteestä ilahduttu. Britannian suurlähettiläs O’Neill kävi 
joulukuussa 1961 ulkoministeriössä jättämässä uuden muistion, jossa varoi-
tettiin festivaalin olevan itäblokin propagandatilaisuus. Tammikuussa 1962 
ulkoministeriöön saapui lähetystösihteeri P. M. Maxey, joka esitti suoraan 
brittihallituksen näkemyksen. Suomen hallituksen jäsenten ei tulisi osallistua 
festivaalin tilaisuuksiin eikä osoittaa tukeaan festivaalille. Julkisia rakennuk-
sia ei saisi antaa festivaalin käyttöön.1502 Huhtikuussa Yhdysvaltain suurlähet-
tiläs Gufler kävi ulkoministeri Ahti Karjalaisen luona esittämässä hallituk-
sensa huolen festivaalin suhteen. Gufler viittasi Wienin festivaalin mellakoi-
hin ja totesi, että nuoret amerikkalaiset saattaisivat ”joutua ikävyyksiin heidän 
esittämiensä mielipiteiden johdosta”.1503 

Amerikkalaisissa lähteissä mainitaan, että Kekkonen olisi kutsunut ennen 
festivaalia joukon nuorisojärjestöjen johtajia luokseen. Pitkän keskustelun ai-
kana Kekkonen olisi yrittänyt saada heitä luopumaan festivaalin vastustami-
sesta.1504 Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön tietolähteen mukaan Kekkonen 

 
1500 Vesikansa 217. 
1501 Krekola, 44–45. 
1502 Jaostosihteeri Yrjö Väänäsen muistio ”Englannin hallituksen toivomuksia ja näkökohtia 
nuorisofestivaalien suhteen”, 16.1.1962. 21/95, UKA; Krekola, 43–46. 
1503 ”Suurlähettiläs Gufler’in ulkoasiainministeri Karjalaisen luona 11.4.1962”, 12.4.1962. 95/21, 
UKA; O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 11.4.1962. ”Preparations in Finland for the 1962 World 
Youth Festival”. FO 473/16, TNA. 
1504 Tiedon lähde on salattu briteille toimitetusta versiosta. Tutkielma Kekkosesta, s. 49. FO 511/135, 
TNA; Samankaltaisen lähteen perusteella samaan tapaamiseen on viitannut myös Krekola, 75. 
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olisi kääntynyt kannattamaan festivaalia marraskuussa 1961 sen jälkeen, kun 
neuvostoliittolaiset olivat yksityisesti valittaneet hänelle festivaalin osallistu-
jien epäystävällisestä kohtelusta.1505 

O’Neill raportoi keväällä 1962 Lontooseen, että Neuvostoliiton lähetystö 
oli alkanut vauhdittaa festivaalin järjestelyjä. Tietyille suomalaistahoille oli sa-
nottu suoraan, että nuorisofestivaali oli Moskovan mielenkiinnon kohteena ja 
sen onnistumista pidettiin tärkeänä. Ulkoministeriön poliittisen osaston pääl-
likkö Jaakko Hallama kiisti O’Neillille, että Neuvostoliitto olisi painostanut 
Suomea. Hallaman mukaan Suomen hallitus kuitenkin koki, että tietyt tilat 
olisi annettava järjestäjien käyttöön.1506  

Suojelupoliisi oli saanut jo ennakkoon tietoja, joiden mukaan Helsinkiin oli 
odotettavissa ryhmä amerikkalaisia nuoria. Nämä olisivat edustaneet ”jotakin 
amerikkalaista äärioikeistolaista” nuoriso-organisaatiota. Toukokuun lopulla 
1962 tiedettiin myös, että Ruotsista ja Sveitsistä oli odotettavissa noin 50 hen-
kilön ryhmät. Itäblokista paenneiden emigranttinuorten ryhmät olivat tulossa 
järjestämään valokuvanäyttelyä ja länsimaisen kirjallisuuden esittelyjä.1507 

Länsivallat toimittivat vielä tapahtuman alla Kekkoselle laajan, 34-sivuisen 
englanninkielisen raportin festivaalista. Sen kanteen oli kirjoitettu käsin ”Bet-
ween you and me only please”, vapaasti suomennettuna ’luottamuksellisesti 
sinulle’, sekä nimi ”Dennis Shaul” ja puhelinnumero.1508 

Raportin julkaisijaksi ilmoitettiin CIA:n peiteorganisaatio Independent Re-
search Service (IRS). Raportissa kerrottiin muun muassa festivaalin taustasta, 
luonteesta ja järjestelyistä. Lisäksi osoitettiin, kuinka festivaalin keskeiset jär-
jestäjät olivat toimineet jo aiempien festivaalien yhteydessä ja millaisia kyt-
köksiä heillä oli kommunistien järjestöihin.1509 

Dennis Shaul johti IRS:n toimintaa Helsingin festivaalin aikana.1510 Hän 
toimi vuosina 1962–63 amerikkalaisten opiskelijajärjestöjen kattojärjestön U.S. 
National Students Associationin (NSA) puheenjohtajana. CIA rahoitti järjes-
töä ja käytti sitä peitteenä useissa kansainvälisissä operaatioissaan 1950- ja 60-
luvuilla. Suurin osa NSA:n jäsenistä ei tosin tiennyt toimivansa CIA:n asi-
alla.1511 

 
1505 Tutkielma Kekkosesta, s. 51. FO 511/135, TNA. 
1506 O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 11.4.1962. ”Preparations in Finland for the 1962 World 
Youth Festival”. FO 473/16, TNA. 
1507 Ilmoitus ”Festivaaleihin liittyviä kysymyksiä”, 29.5.1962. XXXV D5, Supo. 
1508 “Preliminary report on the 1962 Helsinki Youth Festival”. 21/95, UKA. 
1509 Sama. 
1510 “IRS:n toimintaa festivaalin aikana”, 19.9.1962. XXXV D5, Supo; Krekola, 188. 
1511 Paget, Karen M. (2015): Patriotic Betrayal. The Inside Story of the CIA’s Secret Campaign to Enroll 
American Students in the Crusade Against Communism. Yale University Press, New Haven & 
London, ix, 408; Krekola, 188. 
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8.3 HELSINKI TAISTELUKENTTÄNÄ  

Sabotaasioperaatio oli iso urakka myös amerikkalaisille. CIA myönsi IRS:lle 
125 000 dollaria kommunistisen propagandan vastustamiseen. IRS oli läntisen 
vastafestivaalin pääjärjestäjä. Rahasummalla oli mahdollista valmentaa ja lä-
hettää jopa 160 nuoren amerikkalaisen iskujoukko haastamaan festivaalivie-
raiden näkemyksiä ja levittämään läntistä propagandaa. Helsingin-operaatio 
oli oikeusministeri Robert Kennedyn suojeluksessa.1512 

Yhdysvaltain Helsingin-lähetystössä työskennellyt Theodore Sellin on 
myöhemmin kuvaillut, kuinka festivaalin sotkeminen oli määrätietoista työtä, 
johon Yhdysvallat käytti runsain mitoin vaivaa ja rahaa.1513 

Suojelupoliisin havaintojen mukaan 160 amerikkalaisesta 100 kuului Yh-
dysvaltain viralliseen festivaalivaltuuskuntaan. Loput 60 IRS:n miestä oli ja-
ettu 5–6 miehen ryhmiin, joiden tehtävänä oli partioida kaupungilla ja käydä 
festivaalitilaisuuksissa. Festivaalivaltuuskuntien edustajille piti selostaa festi-
vaalin todellista poliittista luonnetta ja kommunismin vastustamisen merki-
tystä sekä jakaa aiheeseen liittyvää materiaalia. Supon tietojen mukaan isku-
ryhmälle oli jaettu ohjeet, joissa kehotettiin välttämään häiriöiden aiheutta-
mista.1514 

Amerikkalaiset olivat myöntäneet briteille ennen festivaalia, että vastatoi-
mien keskittäminen IRS:lle oli riski. Lontoossa arveltiin, että mikäli IRS tör-
mäisi Suomessa operoidessaan vaikeuksiin, tulisi CIA seuraavaksi pyytä-
mään briteiltä apua.1515 

Festivaalin aikana Supo seurasi hotelli Klaus Kurjessa paria amerikka-
laista, joiden epäiltiin saapuneen Helsinkiin festivaalia häiritsemään. Supo ar-
veli, että toinen heistä, kirjailija Herbert Romerstain, tunsi Pan American 
World Airwaysin eli Pan Amin Suomen-osaston johtajan Paul Sunin, koska 
miehet olivat keskustelleet tuttavallisesti hotellin aulassa. Mitään festivaalin 
häirintään viittaavaa ei kuitenkaan käynyt ilmi.1516 Myös festivaalia varten 
Suomeen saapunut brittien edustaja majoittui Klaus Kurjessa.1517 
 
Amerikansuomalainen Paul Suni oli lentoyhtiön lisäksi Yhdysvaltain ulko-
maantiedustelun palveluksessa. Hän oli muutamaa vuotta aiemmin yrittänyt 

 
1512 Fields 2019, 312; Krekola 187–189; Rislakki 2010, 182; “IRS:n toimintaa festivaalin aikana”, 
19.9.1962. XXXV D5, Supo. 
1513 Theodore Sellinin haastattelu 3.3.2003, The Association for Diplomatic Studies and Training, 
Foreign Affairs Oral History Project. 
1514 “IRS:n toimintaa festivaalin aikana”, 19.9.1962. XXXV D5, Supo. 
1515 Amerikkalaisiin viittaava raportin kohta on toisesta arkistossa säilyneestä kopiosta salattu, mutta 
toisesta jäänyt ilmeisesti epähuomiossa salaamatta. ”World Youth Festival – Helsinki, 1962 – Report 
on visit to Helsinki”. T.C. Barker, 5.10.1961. FCO 168/332, TNA. 
1516 Otsikoimaton asiakirja, 4.8.1962. XXXV D5, Supo. 
1517 H.P. Kos Lontooseen J. L. Welserille 11.7.1962. FCO 168/653, TNA. 
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houkutella Neuvostoliiton lähetystösihteeri Juri Voroninia loikkaamaan Yh-
dysvaltoihin mutta saanut kieltävän vastauksen nyrkiniskun muodossa. Vo-
ronin oli KGB:n poliittisen tiedustelun tunnetuimpia edustajia Helsingissä.1518 

Pan Amin – ja ilmeisesti myös CIA:n – edustajana Suni oli ollut keskeisessä 
roolissa, kun Suomesta oli lähetetty vuonna 1952 kilpailija Yhdysvaltoihin 
Miss Universum -kisoihin. Suni oli tiettävästi sanonut, että Yhdysvallat toivoi 
erityisesti Suomen osallistumista kilpailuun. Pieni kommunistista itänaapuria 
vastaan kamppaileva maa oli herättänyt vilpitöntä ihailua Atlantin takana. 
Suomi oli jo vuonna 1939 äänestetty kyselyssä suosituimmaksi pikkuvaltioksi 
Yhdysvalloissa. Suomen edustaja Miss Universum -kilpailuun valittiin Suo-
men Neito -kisan kautta. Suomen Neidon valitsi tuomaristo, jossa oli Sunin 
lisäksi muun muassa Yhdysvaltain Helsingin-sotilasasiamies Bernard McMa-
hon.1519 Tuomaristo valitsi Suomen Neidoksi Armi Kuuselan, joka voitti sit-
temmin myös Miss Universum -kilpailun.  

Yhdysvallat hyödynsi myös populaarikulttuuria kylmän sodan ideologi-
sessa taistelussa. Kilpailun viidestä finalistista neljän kotimaa edusti kapitalis-
tisen lännen etuvartiota itää vastaan. Suomen lisäksi mukana oli jaetun Saksan 
länsiosa, kommunistien vallankumouspyrkimyksistä kärsinyt Kreikka ja Kii-
nan kyljessä sijaitseva Hongkong.1520 Armi Kuusela on jälkeenpäin itsekin ar-
vellut, että hänen voittoonsa vaikuttivat poliittiset syyt.1521 

Vuotta 1952 on yleisesti pidetty käännekohtana, jolloin Helsingin olympia-
laiset, sotakorvausten loppuminen ja Kuuselan voitto nostivat Suomen kan-
sallisen itsetunnon sodanjälkeisestä alhosta. Kenties amerikkalaiset onnistui-
vat osaltaan tukemaan olemassaolostaan taistelleen kansankunnan itsetuntoa. 
 
Kulttuurinen kylmä sota jatkui Helsingin nuorisofestivaalilla. Osana propa-
gandaoperaatiotaan amerikkalaiset järjestivät Young America Presents -näyt-
telyn. Se koostui New Yorkin Modernin taiteen museon (Museum of Modern 
Art, MoMA) kokoelmista kootusta amerikkalaisesta taiteesta sekä jazz-kon-
serteista. Helsingin Etelärantaan perustettiin opiskelijakahvila. CIA:n rahoilla 
painettiin kolmella kielellä julkaistua Helsinki Youth News -lehteä ja levitettiin 
tuhansia aikakauslehtiä, kirjoja ja sarjakuvia.1522 Monet julkaisuista olivat 

 
1518 Sunista tarkemmin ks. Rentola 1997, 486. 
1519 Enehjelm, Nina af (2003): Armi Kuusela. Myytti, julkkis ja supertähti. WSOY, Helsinki, 16–18, 46; 
Nevakivi 2000, 302–303. 
1520 Urponen, Maija (2010): Ylirajaisia suhteita. Helsingin olympialaiset, Armi Kuusela ja ylikansallinen 
historia. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 163. 
1521 Enehjelm, 81. 
1522 Fields 2019, 312–314. 
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IRD:n tuottamia.1523 Samaan aikaan Yhdysvaltain ulkoministeriö vakuutti leh-
distölle, ettei maan hallitus avustanut IRS:n delegaatiota.1524 

Britit täydensivät propagandatarjontaa painamalla tuhansia ylimääräisiä 
kappaleita IRD:n tuottamista lehtisistä. Niitä jaettiin festivaalivieraille ja lähe-
tettiin henkilökohtaisesti sanomalehtien päätoimittajille. Julkaisut käsittelivät 
esimerkiksi brittiläistä kolonialismia ja kehitysapua.1525 
 
Wienin kokemusten perusteella Suomessa tiedettiin odottaa järjestyshäiriöitä 
– ja niitä myös saatiin. Mellakointi alkoi festivaalin avajaisten aattoiltana Van-
han ylioppilastalon läheisyydessä. Paikalla oli pari kolme tuhatta nuorta, 
joista osa huuteli festivaalin ja Neuvostoliiton vastaisia iskulauseita. Huuteli-
jat olivat nuoria, arviolta 15–18-vuotiaita, ”lättähattuja”. Alkoholiakin oli nau-
tittu. Festivaalin rekvisiittaa tuhottiin ja esimerkiksi puhelinkoppi kaadettiin. 
Lopulta ratsupoliisi hajotti metelöitsijöiden joukon ja pidätti pahimmat häiri-
köt.1526 

Seuraavana päivänä vietettiin festivaalin avajaisia. Kun avajaisiin osallis-
tuneiden valtuuskuntien bussit ja tuhannet keskustaan kerääntyneet nuoret 
kohtasivat illalla Mannerheimintiellä, oli mellakka jälleen käynnissä. Festivaa-
libusseja heiteltiin kivillä ja nyrkit heiluivat. Lopulta ratsupoliisit saivat tä-
mänkin rähinän kuriin.1527 

Kahden mellakkaillan jälkeen Helsingin poliisin oli pakko ryhdistäytyä. 
Neuvostoliiton suurlähettiläskin kävi huomauttamassa asiasta ulkoministeri 
Veli Merikoskelle. Maakunnista hälytettiin apuvoimia, ja otteita kovennettiin. 
Kolmantena iltana ei pamppua ja kyynelkaasua enää säästelty.1528  

Osansa sai myös Helsingin poliisikomentaja Erik Gabrielsson, joka oli kah-
tena ensimmäisenä iltana johtanut poliisia mellakkapaikalla humalassa. Kol-
mantena päivänä Gabrielsson oli kateissa mutta ilmestyi illalla kaupungille 
siviilipuvussa. Eräs poliisi ei tunnistanut humalassa heilunutta komenta-
jaansa vaan löi tämän säälimättä patukalla katuun.1529 

Suojelupoliisi arvioi tuoreeltaan, että mellakat eivät olleet keskitetysti toi-
meenpantuja taikka johdettuja vaan pikemminkin usean osatekijän summa. 

 
1523 ”Eight World Youth Festival”, päiväämätön, todennäköisesti elokuulta 1962. FCO 168/663, TNA. 
1524 Salasähke Washingtonista Helsinkiin, ”Nuorisofestivaalit Suomessa; amerikkalaisten 
vastapropaganda”, 27.7.1962. XXXV D5, Supo. 
1525 Fields 2019, 315. 
1526 Mellakoinnista kattavasti ks. Krekola 91–122. 
1527 Krekola 91–122. 
1528 Krekola 91–122; Gabrielssonista ks. Kekkosen pvk. 31.7.1962. 
1529 Kekkosen pvk. 31.7.1962. 
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Rikospoliisi ei ollut yhteenvedossaan yhtä varma asiasta. Se katsoi, että häi-
rinnän mahdollista alkuperää ei kyetty sitovasti todistamaan.1530  

Myöhemmin on esitetty, että CIA olisi ollut mielenosoitusten ja kahakoi-
den takana, mutta tietoa ei ole voitu vahvistaa.1531 Ruotsalaislehti Dagens Ny-
heter uutisoi 1967, että CIA olisi maksanut palkkiot Helsingin mellakoiden 
provokaattoreille.  Suomessa asiasta kertoi ainakin Kansan Uutiset. Suojelupo-
liisin päällikkö Armas Alhava kiisti tiedot. Hänen mukaansa CIA:lla ei ollut 
osuutta mellakoihin.1532 

Provosointia näyttää silti tapahtuneen. CIA:n rahoilla – IRS:n kautta – tar-
joiltiin osalle nuorista alkoholia rähinähengen vahvistamiseksi.1533 

Kekkonen on kertonut päättäneensä etukäteen, ettei osallistuisi festivaalin 
tilaisuuksiin tapahtumaan kohdistuneiden ”mielipiteiden erilaisuuden 
vuoksi”. Luultavasti taustalla oli pyrkimys olla ärsyttämättä länsivaltoja 

 
1530 Krekola, 119; ”Suojelupoliisin toimenpiteet Helsingin festivaalien osalta”, Armas Alhava, 
31.7.1962. XXXV D5, Supo. 
1531 Rislakki, Jukka (1982): Erittäin salainen. Vakoilu Suomessa. Love Kirjat, Helsinki, 441; Fields 
2019, 312–314. 
1532 Kansan Uutiset 25.2.1967. 
1533 Krekola, 121; Suojelupoliisin päiväämättömässä raportissa mainitaan, että jotkut olivat 
osallistuneet mellakoihin ”alkoholilla vahvistetun antifestivaalihengen elähdyttämänä”. XXXV D5, 
Supo. 

Nuorifestivaalit aiheuttivat mellakoita Helsingissä. Kuvassa nuorisoa Vanhan ylioppilastalon 
edustalla heinäkuun lopussa 1962. (UA Saarisen kokoelma / JOKA / Museovirasto) 
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enempää kuin festivaalin toteutuminen itsessään ärsyttäisi. Mellakoiden jäl-
keen hän kuitenkin pyörsi päätöksensä ja osallistui Unkarin kansalliseen kon-
serttiin. Lehdistössä osallistumista kritisoitiin. New York Times kuvaili Neu-
vostoliiton varjon näkyvän päätöksen taustalla.1534 
 
Britit ja amerikkalaiset arvioivat jälkikäteen, että Helsingin nuorisofestivaali 
oli epäonnistunut tavoitteissaan pahemmin kuin lännessä oli etukäteen odo-
tettu. Amerikkalaisten tietojen mukaan osallistujamäärä oli jäänyt pienem-
mäksi kuin järjestäjät olivat odottaneet. Vaikutus suomalaisiin ja näkyvyys 
kansainvälisessä lehdistössä olivat niin ikään odotettua pienempiä. Jopa 30 
itäsaksalaista loikkasi festivaalin aikana länteen. Lisäksi läntiset toimijat on-
nistuivat järjestämään yli 500:lle Aasiasta, Afrikasta tai Latinalaisesta Ameri-
kasta Helsinkiin saapuneelle festivaalivieraalle tutustumismatkat läntiseen 
Eurooppaan festivaalin jälkeen. Asiakirjoissa mainitaan länsivaltojen suoritta-
neen Helsingissä myös muutamia mustan propagandan operaatioita, mutta 
ne eivät herättäneet suurempaa huomiota.1535 Britit arvioivat, että länsivaltojen 
toimet olivat ratkaisevasti vaikuttaneet festivaalin yhteydessä käydyn ideolo-
gisen taistelun lopputulokseen, vaikka ennen kaikkea merkitystä oli ollut suo-
malaisten välinpitämättömällä suhtautumisella tapahtumaa kohtaan.1536 

Britannian suurlähettiläs O’Neill arvioi, ettei festivaali aiheuttanut merkit-
tävää vahinkoa Suomen kansainväliselle asemalle. Hän katsoi, että helsinki-
läisen nuorison mielenilmaukset ja lievä väkivallankäyttö auttoivat ”pelasta-
maan Suomen maineen ei-kommunistisena ja länsimielisenä maana”. Toi-
saalta vaikutuksen kumosi presidentti Kekkosen toiminta mellakoinnin jäl-
keen ja tämän esittämä ”julkinen katumus”.1537 

Vaikka länsivallat eivät onnistuneet estämään festivaalin järjestämistä Hel-
singissä, voi niiden propagandaoperaatiota pitää onnistuneena. Helsingin jäl-
keen festivaalia ei enää koko kylmän sodan aikana järjestetty puolueettomissa 
maissa. Joni Krekola kuitenkin huomauttaa, ettei siitä voi päätellä, että festi-
vaali olisi epäonnistunut. Nuorisofestivaalien levittämistä vakiintuneiden so-
sialistimaiden ulkopuolelle pyrittiin nimittäin jatkamaan. Samoin jatkuivat 
brittien ja amerikkalaisten protestit festivaaleja vastaan. Marek Fieldsin mu-

 
1534 Kekkosen pvk. 2.–3.8.1962. 
1535 ”Eight World Youth Festival”, päiväämätön, ilmeisesti amerikkalaisten laatima. FCO 168/663, 
TNA. 
1536 Fields 2019, 315; ”Eight World Youth Festival”, päiväämätön, ilmeisesti amerikkalaisten laatima. 
FCO 168/663, TNA; Britit arvioivat loikkareiden määräksi noin 20. ”Eight World Youth Festival”, 
päiväämätön, todennäköisesti elokuulta 1962. FCO 168/663, TNA. 
1537 O’Neill käyttää termiä ”the Teddy-boys of Helsinki”, jolla hän viittaa ”lättähattuihin”. Teddy-
boysit tai Tedsit edustivat sodanjälkeistä brittiläistä nuorten miesten alakulttuuria, jossa kuunneltiin 
rock & rollia ja R&B:tä. O’Neill Lontooseen Lordi Homelle 10.1.1963. ”Finland: Annual review for 
1962”. FO 473/16, TNA. 
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kaan tapahtuma lisäsi johtavien länsivaltojen kokemusta tiedotusoperaatioi-
den koordinoinnista. Festivaalinvastaiset projektit lähensivät myös Yhdysval-
tain kulttuurioperaatioita ulkomailla hoitaneen United States Information Ser-
vicen (USIS) ja suomalaisten nuorisojärjestöjen suhdetta entisestään.1538 

Suomen kansainvälispoliittiselle asemalle ja Kekkosen maineelle lännen 
silmissä nuorisofestivaali oli jälleen yksi kolaus, joka seurasi varsin pian noot-
tikriisin ja KGB-loikkari Anatoli Golitsynin kertomusten jäljillä. Suomen ulko-
ministeriöstä jouduttiin erikseen vakuuttelemaan Yhdysvaltain suurlähettiläs 
Guflerille, ettei festivaalin sallimisella ollut mitään tekemistä Novosibirskin 
neuvottelujen kanssa.1539 

Nuorisofestivaalin ympärillä käyty propagandataistelu kuvastaa hyvin 
Suomen ja Urho Kekkosen asemaa kylmän sodan maailmassa. Sekä länsivallat 
että Neuvostoliitto pyrkivät molemmat vaikuttamaan blokkien välimaastossa 
tasapainoilevaan Suomeen, joka joutui taistelukentäksi vastoin omaa tahto-
aan. Kun panokset kovenivat ja ratkaisun hetki lähestyi, päätyi Kekkonen an-
tamaan periksi Neuvostoliitolle. Suomen itsenäisyys ei kuitenkaan vaarantu-
nut, vaikka lopputuloksena oli kumarrus itään ja pyllistys länteen. 

 
Helsingin festivaalin jälkeen britit suunnittelivat mustan propagandan häirin-
täoperaation, jossa oli tarkoitus lähestyä kirjeitse yli 400:aa festivaaliin kytkey-
tyvää järjestöä ja komiteaa eri puolilla maailmaa. Väärennetty kirje piti lähet-
tää festivaaliorganisaatiota johtaneen ranskalaisen Jean Garciaksen nimissä. 
IRD:n laatimassa kirjeessä valiteltiin festivaalin kohtaamia vaikeuksia, syyllis-
tettiin järjestäjiä virheistä, kerrottiin talousvaikeuksista ja tuomittiin itäsaksa-
laiset loikkarit. Samalla paljastettiin loikkareita ylipäänsä olleen. Kirjeessä ar-
vioitiin, että vaikeuksien takia festivaalit olisi syytä siirtää takaisin sosialisti-
siin maihin. Kirjeestä valmisteltiin versiot englanniksi, ranskaksi ja espan-
jaksi.1540 

Valmistelu oli jo pitkällä, mutta Jean Garciaksen yllättävä ja ennenaikainen 
kuolema sotki suunnitelmat. Kirjeen sisältö luonnosteltiin kiireellä uusiksi. 
Tällä kertaa se oli tarkoitus lähettää festivaalia järjestäneen Demokraattisen 
nuorison maailmanliiton (DNML) nimissä Wienistä. Amerikkalaiset olivat lu-
pautuneet auttamaan lähettämisessä. Uusiin kirjeisiin väärennettiin DNML:n 
logo ja tunnukset, osoite ja työntekijän allekirjoitus. Kirjeet oli tarkoitus lähet-
tää DNML:n ensimmäisen varapuheenjohtajan Mahmoud Gaafarin nimissä. 

 
1538 Krekola, 244; Fields 2019, 316. 
1539 Rislakki 2010, 198; Suomen hallituksen myönteinen suhtautuminen festivaaliin vaikutti 
konkreettisesti ainakin Puolustusvoimien asehankintoihin, jotka viivästyivät läntisten epäluulojen 
takia. Salminen, 152. 
1540 J.L. Welserin muistiinpano 3.9.1962. FCO 168/665, TNA; D.J. Scott Yhdysvaltain Lontoon-
lähetystöön 13.11.1962. FCO 168/665, TNA; ”Revised Youth Festival Follow-up”. FCO 168/667, 
TNA; Lopullinen luonnos kirjeestä, FCO 168/666, TNA. 
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Yli 400 kirjettä kuorineen oli lähetysvalmiina, kun briteille kävi ilmi, että Gaa-
far ei välttämättä enää ollutkaan varapuheenjohtajana. Viime hetkellä operaa-
tio jouduttiin keskeyttämään ja panemaan jäihin. Asiakirjoista ei käy ilmi, saa-
tiinko kirjeitä lopulta koskaan lähetettyä.1541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1541 Mallikappaleet kirjeestä, J. Scottin muistiinpano 29.11.1962 ja J.L. Welserin muistiinpano 
14.12.1962. FCO 168/667, TNA. 
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9 KANSAINVÄLISIÄ AVAUKSIA 

Lännen luottamus Kekkoseen ja Suomen 
puolueettomuuspolitiikkaan alkaa vahvistua, kun pahimmat 
skenaariot eivät realisoidu. Suomi pääsee mukaan eurooppalaiseen 
talousintegraatioon ja järjestää turvallisuuskonferenssin Helsingissä. 
Kekkosta pyydetään välittäjäksi Vietnamin sotaan. 

 
 

 

9.1 ARVOVIERAITA JA KAUPPASUHTEITA 

Presidentti John F. Kennedyn televisiopuhe pysäytti monen amerikkalaisen 
rauhallisen maanantai-illan. Kennedy kertoi, kuinka Neuvostoliitto oli raken-
tamassa useita ohjustukikohtia Kuuban saarelle, Yhdysvaltain eteläpuolelle, 
vain muutaman sadan kilometrin päähän Miamista. Tukikohtiin oli sijoitettu 
keskimatkan ballistisia ohjuksia, joiden kantama oli yli 1 800 kilometriä. Ydin-
kärjillä varustetuilla ohjuksilla Neuvostoliitto voisi iskeä lukuisiin Yhdysval-
tain keskeisiin kaupunkeihin. Jopa pääkaupunki Washington D.C. oli kanta-
man sisällä. Kennedyn mukaan Neuvostoliiton hyökkäykselliset ohjukset 
muodostivat yksiselitteisen uhan Yhdysvaltain turvallisuudelle. Televisiopu-
heessaan presidentti ilmoitti, että mikä tahansa Kuubasta laukaistu ydinohjus 
läntiselle pallonpuoliskolle tulkittaisiin Neuvostoliiton hyökkäykseksi Yhdys-
valtoihin. Siitä seuraisi täysi vastaisku Neuvostoliittoon.1542 

Oli lokakuu 1962. Maailma oli luisumassa kohti ydinsotaa. Atlantin toisella 
puolella, Euroopan pohjoislaidalla presidentti Urho Kekkonen oli valmistau-
tumassa historialliselle vierailulle Ranskaan. Sen oli tarkoitus alkaa kahden 
päivän päästä Kennedyn televisiopuheesta. Suomessa pohdittiin kuumeisesti, 
mitä vierailun kanssa tehtäisiin. Kun ranskalaiset tai varsinkaan Kekkosta pa-
remmin tilanteesta informoitu presidentti Charles de Gaulle eivät tehneet 
elettä vierailun peruuttamiseksi, eivät suomalaisetkaan tohtineet sellaista esit-
tää.1543 

 
1542 Colman, Jonathan (2016): The Cuban Missile Crisis: Origins, Course and Aftermath. Edinburgh 
university press, Edinburgh, 93; “Radio and television address to the American people on the Soviet 
arms build-up in Cuba, 22 October 1962”, JFKWHA-142-001, John F. Kennedy presidential library and 
museum. 
1543 Koskaan ennen Suomen tasavallan presidentti ei ollut käynyt Ranskassa. Suomi 1994, 84–87. 



Kansainvälisiä avauksia 

362 

Kaikkien onneksi Kuuban kriisi laukesi rauhanomaisesti, kun Nikita 
Hruštšov suostui poistamaan ohjukset ja Kennedy vastavuoroisesti vetämään 
Yhdysvaltain ohjukset Turkista. Kriisi ehti kuitenkin säikäyttää koko maail-
man ja osoittaa, että suurvaltojen välisen ydinsodan syttyminen oli todellinen 
uhka. Kriisin jälkeen suurvallat ryhtyivät kehittämään yhteydenpitoaan, jotta 
vastaavaa ei enää tapahtuisi. Tunnetuin seuraus lienee niin sanotun kuuman 
linjan perustaminen Moskovan ja Washingtonin välille. Tuo Suomenkin 
kautta kulkenut hätälinja ei tosin ollut aivan sellainen kuin moni on elokuvien 
ja koulun historiankirjojen perusteella kuvitellut. Kyseessä ei ollut puhelinyh-
teys vaan kaukokirjoitinyhteys, jossa viestit kulkivat tekstimuodossa. Eloku-
vista tutut punaiset puhelimetkin puuttuivat. Jopa presidentti Jimmy Carter 
on muistelmissaan tunnustanut, että luuli linjaa aluksi puhelimeksi.1544 

Suurvaltasuhteiden lisäksi lientyivät myös Kekkosen länsisuhteet. 1960-lu-
vun alussa noottikriisin ja Golitsynin puheiden takia revennyt epäluottamus-
kuilu presidentin ja länsivaltojen välillä alkoi vuosikymmenen kuluessa ku-
routua umpeen. Kekkosen puolueettomuuspolitiikalle alettiin antaa uudel-
leen tunnustusta. Käänne länsisuhteissa näkyi myös siinä, että Suomea ryh-
dyttiin pyytämään välittäjäksi kansainvälisissä kriiseissä.1545 

Golitsynin loikkausjupakka johti Kimmo Rentolan mukaan vähitellen jopa 
Kekkosen aseman vahvistumiseen lännessä. Neuvostoliitolle tehdyt myönny-
tykset eivät johtaneetkaan kommunismin vahvistumiseen, vaikka sitä odotet-
tiin. Toisaalta Kekkonen oli tukevasti vallassa, joten hänen kanssaan oli joka 
tapauksessa tultava toimeen. Eristäminen olisi vain työntänyt Kekkosen en-
tistä syvemmälle Neuvostoliiton syleilyyn. Yhdysvalloissa katsottiin viisaam-
maksi pitää yhteyttä presidenttiin ja tukea tämän politiikan niitä aspekteja, 
jotka voitiin nähdä lännen kannalta myönteisinä.1546 

Osaltaan käänne voi selittyä sillä, että noottikriisin jälkeen Yhdysvaltain 
edustajat alkoivat seurustella muidenkin kuin kokoomuslaisten ja tannerilais-
ten sosiaalidemokraattien kanssa, kuten Seppo Hentilä on todennut. Kun kon-
taktiverkosto laajeni Kekkosen poliittisiin vastustajien piirin ulkopuolelle, al-
koi myös amerikkalaisten kuva Kekkosesta muuttua aiempaa tasapainoisem-
maksi.1547 

Positiivinen käänne Yhdysvaltain-suhteissa näkyi erityisesti Kekkosen 
kolmannella kaudella ja Richard Nixonin noustua Yhdysvaltain presidentiksi. 
Länsivaltojen antama tunnustus Suomen puolueettomuuspolitiikalle heijastui 
idänsuhteisiin. Kuten aina ennenkin, luottamus lännessä ruokki epäluuloa 

 
1544 Huhtanen, Jarmo (2015): ”Kuumaa linjaa katkoivat salamat ja lakot”. HS 27.9.2015. 
1545 Suomi, Juhani (toim.) (2002): Urho Kekkosen päiväkirjat 2, 1963–1968. Otava. Helsinki, 14–15; 
Yhdysvaltain asenteen muuttuminen näkyi myös sotilaspuolella. Ks. Salminen, 182. 
1546 Rentola 2009a, 41–42. 
1547 "Urho Kekkonen ulkomaiden silmin". Seppo Hentilän esitelmä "Kekkonen ja historiantulkinnat" -
juhlaseminaarissa Säätytalossa 3.9.2010. 
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idässä – ja päinvastoin. Neuvostoliitto ei enää suostunut tunnustamaan Suo-
men puolueettomuuspolitiikkaa, kuten se oli aiemmin tehnyt. Lopulta Mos-
kova kiisti koko puolueettomuuden.1548 

Amerikkalaisten asennemuutoksen on kuitenkin arveltu perustuneen osit-
tain väärinkäsitykseen. Yhdysvallat näyttää uskoneen, että Kuuban kriisi ja 
Puolustusvoimien komentaja Sakari Simeliuksen samaan aikaan tekemä vie-
railu Yhdysvaltoihin olisivat avanneet suomalaisten silmät läntisen suurval-
lan sotilaalliselle ylivoimalle. Tällaista suomalaisten näkemysten muutosta ei 
kuitenkaan tiettävästi tapahtunut.1549 Taustalla oli lähtökohtaisesti virheelli-
nen ajattelu siitä, että Yhdysvaltain sotilaallinen voima vaikuttaisi perusta-
vanlaatuisesti Suomen idänpolitiikkaan.  

Kekkonen ymmärsi, ettei Yhdysvallat tulisi aloittamaan sotaa, jos Neuvos-
toliitto hyökkäisi Suomeen. Presidentti oli vuonna 1961 Lontoossa käydessään 
huomauttanut briteille, että vaikka Neuvostoliiton asevoimat ja ydinaseet oli-
vat heikommat kuin Yhdysvaltain, riittäisivät ne täydellisen tuhon aiheutta-
miseen.1550 Yhdysvaltain sotilaallisella iskukyvyllä ei siten ollut Suomen kan-
nalta väliä.  

Tälle näkemykselleen Kekkonen oli saanut vahvistusta useaan otteeseen 
vuosien varrella. Presidentti oli jo 1950-luvun lopulla saanut amerikkalaisten 
kautta tietää Neuvostoliiton sotilaallisesta voimasta. Saman vahvisti Rex Bos-
leyn kertoma vuonna 1963. Pari vuotta myöhemmin Kekkonen tapasi Tammi-
niemessä Yhdysvaltoihin siirtyneen eversti Alpo Marttisen. Marttinen paljasti, 
että hänen näkemiensä ennakkosuunnitelmien perusteella Yhdysvallat ei tu-
lisi avustamaan Suomea mahdollisessa suursodassa, koska se vaatisi liikaa re-
sursseja.1551 
 
1960- ja 70-luvuilla Suomen ulkopolitiikkaa ja samalla Kekkosen länsisuhteita 
määrittivät suuret kansainväliset hankkeet, kuten Länsi-Euroopan integroitu-
minen Euroopan yhteisöjen (EC) puitteissa, Euroopan turvallisuus- ja yhteis-
työkonferenssi (Etyk) sekä ydinaseiden leviämisen rajoittaminen. Oma roo-
linsa Suomen ja Kekkosen kansainvälisen aseman vahvistumisessa oli uusilla 
ulkomaanvierailuilla. 

Vuoden 1961 Lontoon- ja Washingtonin-matkat olivat toimineet hyvinä 
päänavaajina. Lokakuussa 1962 Kekkonen vieraili Ranskassa presidentti 
Charles de Gaullen vieraana. Noottikriisin lopputulema oli ilmeisesti vakuut-
tanut ranskalaiset Kekkosen uudelleenvalinnasta, sillä kutsu oli pantu vireille 

 
1548 Suomi 1996, 727. 
1549 Suomi 1994, 108; Salminen, 182. 
1550 ”Tasavallan presidentin keskustelu junassa matkalla Victoria-asemalta Gatwickiin 13.5.1961”, 
Leo Tuominen, päiväämätön. Kekkosen vsk. vierailut, UKA. 
1551 Suomi 1994, 107–108; Tuunainen, 365. 
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jo tammikuussa ennen presidentinvaaleja.1552 Honka-liiton hajoamisen jälkeen 
vaaleissa ei ollut odotettavissa yllätyksiä. Alkuvuodesta 1962 Kekkonen valit-
tiin toiselle kaudelleen ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Tällä kertaa myös 
amerikkalaiset onnittelivat häntä lämpimästi.1553 

Pariisin-kutsun taustalla oli epäilemättä Suomen presidentin läheinen 
suhde neuvostojohtaja Nikita Hruštšoviin. Tämän Kekkonen itsekin pani mer-
kille. Hän järjesti lomamatkansa Neuvostoliittoon vierailun alle, jotta pääsi 
kertomaan de Gaullelle tuoreeltaan neuvostojohdon näkemyksiä maailman ti-
lanteesta.1554 

Lomallaan Kekkonen tapasi Hruštšovin. Miehet keskustelivat muun mu-
assa Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton suhteista sekä Berliinin tilanteesta. 
Hruštšov vähätteli Neuvostoliiton ja Kuuban sopimusta sataman rakentami-
sesta Kuubaan. Hän väitti sen olevan vain kalastusaluksia varten.1555 

Moskovassa Kekkonen teki myös huomionarvoisen kädenojennuksen Yh-
dysvaltain suuntaan. Hruštšovin jälkeen hän tapasi omasta aloitteestaan Yh-
dysvaltain suurlähettilään Foy D. Kohlerin ja informoi tätä keskustelun sisäl-
löstä. Tiedot päätyivät myös CIA:n tiedustelukatsaukseen. Samassa katsauk-
sessa kerrottiin Neuvostoliiton Kuubaan sijoittamien ohjusten sijainneista ja 
uudesta sotilaallisesta keskittymästä Havannan lähistöllä.1556 Amerikkalaiset 
antoivat Kekkosen eleelle suurta arvoa. Tämänkaltaiset teot auttoivat raken-
tamaan luottamusta länteen. Jälkikäteen Kekkosen katsottiin tavoitelleen län-
nen hyväksyntää ulkopolitiikalleen ja samalla pyrkineen estämään sen, ettei 
länsi osoittaisi huolestumistaan Suomen takia.1557 

Itse Ranskan-vierailu sujui hyvin, joskin levottomissa tunnelmissa. Tilanne 
Kuubassa ratkesi vasta virallisten vierailupäivien jälkeen. De Gaullen kanssa 
käymissään keskusteluissa Kekkonen selosti Suomen puolueettomuuspoli-
tiikkaa. Ranskan presidentti vaikutti ymmärtävän Suomen aseman, mikä lie-
nee ollut Kekkoselle helpotus. Miehet löysivät keskusteluissa muutenkin yh-
teisen sävelen esimerkiksi Euroopan taloudellisesta integraatiosta.1558 

Vierailu Pariisissa oli menestys. Juhani Suomen mukaan se osoittautui pit-
källä aikavälillä merkittävämmäksi kuin edellisen vuoden matkat Lontooseen 

 
1552 Suomi 1994, 84–85, 94. 
1553 Sähke Washingtonista Helsinkiin Yhdysvaltain lähetystöön 12.2.1962. Digital id: JFKPOF-116-
008. Papers of John F. Kennedy. Presidential Papers. President’s Office Files. John F. Kennedy 
Presidential Library and Museum. 
1554 Suomi 1994, 85–86. 
1555 Central Intelligence Bulletin 19.10.1962. CIA’s Freedom of Information Act Electronical Reading 
Room. 
1556 Central Intelligence Bulletin 19.10.1962. CIA’s Freedom of Information Act Electronical Reading 
Room. 
1557 Tutkielma Kekkosesta, s. 13–44. FO 511/135, TNA; Suomi 1994, 107; Salminen, 182. 
1558 Suomi 1994, 88–93; Keskusteluista tarkemmin ks. Selonteko, 14.11.1962. Kekkosen vsk. 
vierailut, UKA. 
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ja Washingtoniin konsanaan. Vierailun hyvää tunnelmaa ei pilannut edes se, 
että suomalaiset lahjoittivat Ranskan presidentille Suomen Valkoisen Ruusun 
suurristin hakaristein koristelluissa ketjuissa. De Gaullen huomattiin vieras-
tavan kunniamerkin käyttöä. Sittemmin symbolit muutettiin kuusenhavuiksi, 
joihin ei liity samanlaista poliittista painolastia.1559 
 
Syksyllä 1963 Suomeen saapui ennennäkemättömän korkea amerikkalainen 
arvovieras. Varapresidentti Lyndon B. Johnsonin vierailun taustalla oli Yh-
dysvaltain tuore Helsingin-suurlähettiläs Carl T. Rowan. Rowan oli kunnian-
himoinen ja halusi tehdä jotain, joka huomattaisiin Washingtonissa. Suomen 
ja Yhdysvaltain suhteissa ei ollut erityisiä ongelmia, jotka olisi voinut korjata, 
joten Rowan päätti hankkia Suomeen mahdollisimman korkean arvovieraan. 
Presidentti Kennedyä hän ei onnistunut saamaan liikkeelle, mutta varapresi-
dentin kohdalla onni oli myötä. Rowan onnistuikin ponkaisemaan Helsingistä 
Yhdysvaltain tiedotuslaitoksen (United States Information Agency, USIA) 
johtoon.1560  

Yksi Johnsonin vierailun tavoitteista oli osoittaa Suomelle lännen kiinnos-
tusta ja Yhdysvaltain voimaa. Vaikuttamiskampanja oli siis edelleen käyn-
nissä. Johnsonin perässä Suomeen saapui Yhdysvaltain maavoimien komen-
taja, kenraali Earle G. Wheeler.1561 

Rowan oli aloittanut suurlähettiläänä Bernard Guflerin jälkeen touko-
kuussa 1963. Jättäessään valtuuskirjansa hän toi Kekkoselle terveisiä presi-
dentti Kennedyltä. Rowan on myöhemmin kuvannut muistelmissaan, kuinka 
Yhdysvaltain diplomaattikoneistolla oli suunnattomia vaikeuksia päättää, mi-
ten suhtautua Suomeen ja Kekkoseen. Rowanin mukaan Kennedy antoi hänen 
tehtäväkseen ”auttaa suomalaisia säilyttämään uskonsa sekä pitämään kiinni 
itsenäisyydestään ja vapaudestaan, kunnes koittaisi päivä, jolloin Kremlissä 
ymmärrettäisiin, ettei se voisi sortaa naapureitaan”.1562 Antipatioita herättä-
neen Guflerin jälkeen Rowan oli Suomessa enemmän kuin tervetullut. Rowa-
nin arvo nousi entisestään, kun Kekkosen sai tietää hänen suorista yhteyksis-
tään Valkoiseen taloon.1563 

Varapresidentti Johnsonin vierailu oli historiallinen tapahtuma ja suuri 
läntinen kunnianosoitus Suomelle. Käytännön tasolla se kuitenkin osoittautui 
farssiksi. Syynä oli impulsiivinen, itsekeskeinen ja kursailematon arvovieras 
itse. Esimerkiksi seppeleenlaskutilaisuudessa sankarihaudoilla Johnson sai 

 
1559 Suomi 1994, 93–95. 
1560 Jakobson 1981, 329–332; Hanhimäki 1997, 119; Kekkosen pvk. 21.5.1963, 8.9.1963. 
1561 Salminen, 230, 235. 
1562 Rowan, 221; Kekkosen pvk. 21.5.1963. 
1563 Suomi 1994, 105. 
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suomalaiset pöyristymään pitämällä puheen, vaikka häntä oli etukäteen erik-
seen kielletty sellaista pitämästä. Puheessaan Johnson vakuutteli yleisölle ja 
sankarivainajille, ettei Suomea toista kertaa jätettäisi ilman apua. Samalla hä-
nen Lynda-tyttärensä jakoi yleisölle varapresidentin nimellä ja vaakunalla va-
rustettuja kyniä.1564 

Vierailun aikana tapahtui Iranissa maanjäristys. Rowan on kuvannut 
muistelmissaan, kuinka Johnson sai päähänsä lähteä sinne osoittamaan Yh-
dysvaltain tukea. Valkoinen talo kuitenkin kielsi aikeet. Johnson oli myös kaa-
vaillut, että hän voisi katsoa Neuvostoliiton johtajia suoraan silmiin ja nähdä, 
mitä heillä oli sydämissään. Rowanin mukaan hän sai salaisen kanavan kautta 
käskyn estää Johnsonin pääsyn Neuvostoliittoon keinolla millä hyvänsä.1565 

Kekkostakaan Johnsonin vierailu ei vakuuttanut. ”Naiivi ja hölmö mies”, 
presidentti kirjoitti päiväkirjaansa keskustelun jälkeen. Varapresidentin esiin-
tyminen iltajuhlassa Kalastajatorpalla näytti Kekkosen silmissä kuin amerik-
kalaiselta vaalitaistelulta. ”Kyllä se on omituista porukkaa.”1566 

Ironista kyllä, Johnson näyttää itse pitäneen Suomen-vierailuaan koko 
Skandinavian-kiertueensa parhaana osuutena. Tästä saattoi koitua Suomelle 

 
1564 Suomi 1994, 109–110; Jakobson 1981, 330–331; Rowan, 228. 
1565 Rowan, 229. 
1566 Kekkosen pvk. 5.9.–9.9.1963. 

Presidentti Kekkonen ja Suomeen saapunut Yhdysvaltain varapresidentti Lyndon B. Johnson 
Seutulan lentokentällä syyskuussa 1963. (UA Saarisen kokoelma / JOKA / Museovirasto) 
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ennakoimatonta hyötyä. Vain parin kuukauden kuluttua vierailusta John F. 
Kennedy ammuttiin Dallasissa ja Johnson nousi presidentiksi.1567 

 
Harmaita hiuksia. Niitä Suomen poliittiselle johdolle aiheutti Euroopan va-
paakauppajärjestö Eftaan kuuluneen Britannian sinnikäs pyrkimys liittyä Eu-
roopan talousyhteisöön (European Economic Community, EEC). Suomen on-
neksi Ranskan presidentti Charles de Gaulle torppasi Britannian jäsenyyden 
kerta toisensa jälkeen. Britannia oli eurooppalainen talousmahti ja Suomelle 
edelleen tärkeä kauppakumppani. Sen liittyminen EEC:hen olisi luultavasti 
johtanut Eftan lakkaamiseen. Euroopan yhteismarkkinassa mukana pysymi-
nen oli Suomen vientiteollisuudelle ja sitä myöten koko Suomelle tärkeää.1568 
Jos länsikauppa olisi tyrehtynyt, olisi jäljelle jäänyt lähinnä itäblokki. Riippu-
vuus Neuvostoliitosta olisi kasvanut nopeasti ja voimakkaasti. 

Suhde EEC:hen oli kuitenkin Suomelle ongelmallinen, koska EEC:llä oli 
paitsi taloudellisia myös poliittisia tavoitteita. Kylmän sodan kahtiajaossa se 
oli asemoitunut tiukasti lännen puolelle. Lisäksi EEC:n jäsenet kuuluivat soti-
lasliitto Natoon. Se teki asiasta Suomen kannalta erityisen ongelmallisen. 
EEC:hen liittyminen olisi tarkoittanut poliittista sitoutumista Länsi-Euroop-
paan. Sitä ei Neuvostoliitto katsoisi hyvällä. EEC-jäsenyyden ei muutenkaan 
katsottu sopivan yhteen puolueettomuuden kanssa.1569  

Suomen kauppapolitiikan tunnuslauseeksi oli 1950-luvun lopulta lähtien 
muodostunut ”odota ja katso”. Julkisen keskustelun valossa näytti siltä, ettei 
Suomella ollut selkeää näkemystä Länsi-Euroopan integraation suhteen, ku-
ten tutkija Tapani Paavonen on luonnehtinut. Se oli kuitenkin harhaa. Valtio-
johto piti matalaa profiilia mutta valmistautui reagoimaan, kun Länsi-Euroo-
pan kauppapoliittisissa asetelmissa tapahtuisi ratkaiseva käänne. Se käänne 
tapahtui loppuvuodesta 1969, kun EEC avasi ovensa myös muunlaisille kau-
pallisille järjestelyille kuin suoralle jäsenyydelle. Suomi tarttui tilaisuuteen, 
koska suora jäsenyys ei olisi Neuvostoliiton takia onnistunut.1570  

Amerikkalaiset seurasivat tarkasti Suomen integraatiota eurooppalaisiin 
talousjärjestöihin. 1970-luvun alussa CIA:ssa arvioitiin, että sopimus EEC:n 
kanssa olisi taloudellisesti niin kriittinen, että sen täytyi olla Suomen ulkopo-
litiikan tärkein päämäärä. Asia oli niin tärkeä, että Suomi saattaisi jopa tehdä 
sopimuksen ilman Neuvostoliiton hyväksyntää. Tätä ei kuitenkaan pidetty to-
dennäköisenä.1571 

 
1567 Hanhimäki 1997, 119. 
1568 Paavonen 2008, 72–81; Suomi 1998, 42; Suomi 2002, 310–311. 
1569 Paavonen 2008, 32, 299. 
1570 Paavonen 2008, 78, 116, 134; Suomi 2010, 493–494.  
1571 “Intelligence Report: ’Finlandization’ in action: Helsinki’s experience with Moscow”, x–xii. 
August 1972. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
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Aluksi Neuvostoliitto näyttikin suhtautuvan myöntyväisesti Suomen ai-
keisiin solmia puhtaasti kaupallinen ratkaisu. Kanta kuitenkin muuttui, kun 
neuvottelut lähenivät loppuaan. Lopulta pitkän väännön jälkeen tehtiin po-
liittinen kompromissi, jossa nivottiin yhteen EEC-vapaakauppasopimus, Kek-
kosen uudelleenvalinta presidentiksi poikkeuslailla sekä sosiaalidemokraat-
tien ajamat taloudelliset suojalait. Kekkonen sai taivuteltua neuvostojohdon 
hyväksymään Suomen EEC-ratkaisun. Vapaakauppasopimus tuli lopulta voi-
maan vuoden 1974 alussa.1572 

9.2 IDÄN JA LÄNNEN VÄLITTÄJÄNÄ 

Lännessä Kekkosen ja Suomen kaikkea toimintaa peilattiin Neuvostoliittoon. 
Mitä tahansa Kekkonen tekikin, heräsi lännessä kysymys, oliko ajatus lähtöi-
sin Moskovasta. Epäilykset koskivat erityisesti kulissien takaista salaista dip-
lomatiaa. Suomalaisten epäiltiin toimivan joko neuvostohallituksen hyväksi 
tai sen painostuksen alaisena, niin kuin usein olikin. Ilmeisesti juuri läntisten 
epäilysten takia Kekkonen ryhtyi harjoittamaan aktiivista puolueettomuuspo-
litiikkaa julkisten aloitteiden kautta. Työkaluina presidentillä olivat poliittiset 
puheet televisiossa ja radiossa. Osmo Apusen mukaan julkiset aloitteet suoja-
sivat Suomea suurvaltojen painostukselta. Toisaalta riskinä oli, että liiallinen 
omatoimisuus kiristäisi kahdenvälisiä suhteita itään tai länteen.1573 Jussi Han-
himäki on puolestaan tuonut esille, kuinka Kekkonen seurasi tarkasti Kremlin 
vihjeitä ja pyrki julkisilla aloitteillaan pienentämään riskiä uudesta noottikrii-
sistä. Tämä loi pohjan Suomen roolille sillanrakentajana idän ja lännen välissä 
1960- ja 70-luvuilla.1574 

Yksi esimerkki julkisista aloitteista oli Pohjolan ydinaseeton vyöhyke, jota 
Kekkonen esitti toukokuussa 1963. Idea ei ollut täysin kotoperäinen. Mosko-
vassa neuvostodiplomaatit olivat valmistelleet jo keväästä 1958 aloitetta ydin-
aseettomasta vyöhykkeestä, jota Suomi voisi sopivalla tavalla tukea. Hruštšov 
oli puhunut kesällä 1959 Itämeren muuttamisesta rauhan mereksi.1575 

Lännessä tiedettiin, että aloite juontui Moskovan toiveista. Kekkonen oli jo 
noottikriisin aikana kertonut vanhalle ystävälleen, todennäköisesti Rex Bos-
leylle, kuinka Neuvostoliitto halusi Suomen toimivan ydinaseiden sijoitta-
mista vastaan Itämeren alueella ja ajavan innokkaammin rauhan asiaa. Tiedot 
keskustelusta oli välitetty Lontoon lisäksi Washingtoniin.1576  

 
1572 Paavonen 2008, 116–220; Prosessista tarkemmin ks. Suomi 2010, 527–553. 
1573 Apunen 2005, 127. 
1574 Hanhimäki 1997, 109. 
1575 Apunen 2005, 129. 
1576 Aunesluoma 2002, 135. 
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Keväällä 1962 Ruotsin ulkoministeri Östen Undén oli esittänyt YK:ssa 
ydinaseettomien maiden kerhoa, jolla voitaisiin torjua ydinaseiden leviämistä. 

Undénin esityksen vanavedessä Neuvostoliiton Helsingin-suurlähettiläs 
Aleksei Zaharov vetosi Kekkoseen, jotta tämä esittelisi julkisuudessa ajatusta 
Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä. Hruštšov oli ilmoittanut, että Neu-
vostoliitto olisi valmis kohtelemaan Pohjolaa ydinaseettomana vyöhykkeenä, 
kunhan se tapahtuisi yhdessä länsivaltojen kanssa. Kekkosen kannalta Zaha-
rovin vetoomuksen ajankohta oli kuitenkin huono. Jos hän olisi esitellyt 
Hruštšovin ajamaa vyöhykehanketta vain puolen vuoden sisällä noottikrii-
sistä ja KGB-majuri Anatoli Golitsynin loikasta, olisi hän leimautunut länsi-
valtojen silmissä entistäkin pahemmin Moskovan juoksupojaksi.1577 

Loputtomiin asiaa ei voinut lykätä. Syksyllä 1962 Kekkonen varoitti Rans-
kan presidentti de Gaullea siitä, että Suomi joutuisi kenties tekemään lähiai-
koina jotain lännen kannalta ikävää. Keväällä 1963 ajankohta oli jo parempi. 
Kekkonen oli vastikään käynyt vierailulla Jugoslaviassa. Aloite haluttiin liit-
tää Kekkosen ja Josip Broz Titon keskusteluihin, jotta se näyttäisi itsenäiseltä, 
eikä Moskovan sanelusta tehdyltä. Vierailun aikana Kekkonen oli antanut 
Max Jakobsonille tehtäväksi valmistella salassa ydinaseetonta Pohjolaa koske-
vaa aloitetta. Ulkoministeriö puolestaan ohjeisti edustustoja, että Kekkosen 
aloite tulisi esitellä jatkeena hänen pyjamantaskupuheelleen vuodelta 1952.1578 
Kekkonen itse viittasi esityksessään Ruotsin Undénin suunnitelmaan ja käytti 
sitä ikään kuin ponnahduslautana.1579 

Esityksen taustalla oli myös Yhdysvaltain suunnittelema monenkeskisten 
ydinasevoimien (Multilateral Force, MLF) perustaminen. Ydinaseiden hal-
linta olisi jaettu liittolaisille, joihin myös Länsi-Saksa kuului.1580 Neuvostoliitto 
vastusti voimakkaasti suunnitelmaa, varsinkin Länsi-Saksan ydinaseista-
mista. Saksan-pelko oli juurtunut syvälle neuvostojohtajien mieliin. 

Yhdysvalloissa Kekkosen esitykseen suhtauduttiin torjuvasti, koska se 
olisi vaikeuttanut Naton toimintaa ja uskottavuutta. Amerikkalaiset eivät kui-
tenkaan voineet ottaa avoimen kielteistä kantaa, koska Yhdysvaltain hallitus 
kannatti Latinalaisen Amerikan julistamista ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi. 
Muutenkin lännessä ja Skandinaviassa hanketta epäiltiin ja se yhdistettiin 
Neuvostoliiton ulkopoliittisiin pyrkimyksiin. Jopa ruotsalaiset epäilivät, että 
aloite tehtiin Moskovan painostuksesta. Myönteistä kannatusta aloite sai itä-
blokin mailta, mikä ei varmastikaan lisännyt sen suosiota lännessä.1581 

 
1577 Apunen 2005, 130; Suomi 1994, 119–120. 
1578 Apunen 2005, 131; Suomi 1994, 122. 
1579 Suomi 1994, 119–120; Apunen 2005, 130. 
1580 Suomi 2010, 354–355. 
1581 Apunen 2005, 132–133; Suomi 1994, 124; Rislakki 2010, 160; CIA:ssa aloitteen katsottiin myös 
repivän Pohjoismaiden perinteisesti hyviä suhteita. Weekly Summary 24.1.1964. CIA’s FOIA 
Electronical Reading Room, CIA.    
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CIA:ssa katsottiin, että suomalaiset tekivät aika ajoin ehdotuksia Neuvos-
toliiton puolesta osoittaakseen, ettei Suomen kautta kohdistunut siihen uhkaa. 
Kekkosen ehdotus ydinasevapaasta vyöhykkeestä laskettiin tähän kategori-
aan.1582 Kun Kekkonen alkuvuodesta 1965 kritisoi Yhdysvaltain MLF-han-
ketta, laskettiin sekin ulostulo Neuvostoliiton masinoimaksi. Amerikkalaiset 
panivat merkille, että Kekkonen oli ennen kannanottoaan tavannut Mosko-
vassa ensi kertaa Hruštšovin syrjäyttänyttä uutta neuvostojohtoa. Kenties pre-
sidentillä oli tarve tehdä näkyvä ystävyyden ja luottamuksen osoitus Neuvos-
toliittoa kohtaan.1583 Tällainen tulkinta Kekkosen avauksesta oli tehty myös 
Suomessa sosiaalidemokraattien piirissä. Sieltä se saattoi kulkeutua amerik-
kalaisille.1584 
 
Alkuvuodesta 1968 Urho Kekkonen valittiin kolmannelle presidenttikaudel-
leen jo valitsijamiesten ensimmäisellä äänestyskierroksella. Tällä presidentti-
kaudella pantiin alulle Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi (Etyk), 
joka on myös hyvä esimerkki presidentin julkisista aloitteista. Siitä muodostui 
Kekkosen valtiomiesuran kiistaton huippukohta, joka ilmensi hänen 1960- ja 
70-luvuilla kasvanutta rooliaan sillanrakentajana idän ja lännen välillä. 

Tämäkin idea oli alkujaan peräisin Moskovasta. Neuvostoliitto oli yrittä-
nyt saada konferenssia kokoon jo vuodesta 1954, mutta huonolla menestyk-
sellä. Se oli useasti painostanut Suomea tekemään aloitteen, mutta Kekkonen 
oli kieltäytynyt. Hän pelkäsi aloitteen leimaavan Suomen itäblokin sanansaat-
tajaksi ja vaarantavan puolueettomuuspolitiikan. Lännen luottamuksen saa-
minen kun oli muutenkin osoittautunut vaikeaksi.1585 

Varsovan liiton maat esittivät konferenssia alkuvuodesta 1965. Silloin on-
gelmaksi muodostui, että kaikki tukijat tulivat itäblokin maista, eikä hank-
keella siten ollut uskottavuutta. Neuvostoliitto olisi tarvinnut aloitteen teki-
jäksi suurvaltablokkien ulkopuolisen, puolueettoman maan.1586 

Keväällä 1969 Neuvostoliitto esitti itse, että Euroopan valtioiden tulisi ryh-
tyä aktiivisesti valmistelemaan turvallisuuskonferenssin kutsumista koolle. 
Suomen hallitus ryhtyi yllättäen edistämään aloitetta ja tarjoutui isäntä-
maaksi. Kutsut lähetettiin kaikille Euroopan valtioille sekä Yhdysvalloille ja 
Kanadalle. Juhani Suomen mukaan taustalla oli ulkoministeriön virkamiesten 
suunnitelma, jonka tarkoituksena oli väistää Länsi- ja erityisesti Itä-Saksan 

 
1582 “Intelligence Report: ’Finlandization’ in action: Helsinki’s experience with Moscow”, 61–62. 
August 1972. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
1583 Sama, 63. 
1584 Salminen, 278–279. 
1585 Nevakivi 2006, 304–305; Vladimirov, 165–167; Suomi 1996, 56. 
1586 “Intelligence Report: ’Finlandization’ in action: Helsinki’s experience with Moscow”, 95. August 
1972. CIA’s FOIA Electronical Reading Room; Suomi 1994, 430–431. 
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tunnustaminen. Turvallisuuskonferenssin puolueettomana isäntämaana Suo-
mella olisi perusteltu syy olla tunnustamatta Saksoja.1587 

Suomen aloitteeseen reagoitiin suurvaltablokkien mukaisesti. Neuvosto-
liitto liittolaisineen ilmoitti kannattavansa ehdotusta. Naton piirissä siihen 
suhtauduttiin huomattavasti skeptisemmin. Aloite oli tunnetusti peräisin 
Neuvostoliitosta, vaikka konkreettisen ehdotuksen tekikin Suomi. Yhdysval-
tain presidentti Richard Nixonin ulkopoliittinen neuvonantaja ja ulkominis-
teri Henry Kissinger suhtautui epäilevästi sekä Suomeen että Etykiin. Samaan 
aikaan Kekkoselle oli arka paikka, että aloitetta pidettiin Neuvostoliiton sane-
lemana. Hän tekikin kaikkensa osoittaakseen, että aloite oli Suomen oma 
idea.1588  

Ety-prosessiin kytkeytyi myös Kekkosen toinen virallinen vierailu Yhdys-
valtoihin heinäkuussa 1970. Tavoitteena oli taivutella amerikkalaiset konfe-
renssihankkeen taakse, missä Kekkonen myös onnistui. Vierailu oli muuten-
kin menestys. Presidentti Nixon ylisti Suomen ulkopolitiikkaa ja nimesi Kek-
kosen ”yhdeksi maailman merkittävimmistä valtiomiehistä”.1589 

Amerikkalaisilla ei näytä enää olleen samanlaista tarvetta käännyttää Kek-
kosta länteen kuin aiemmin. Hänen politiikkaansa luotettiin, vaikka monilla 
amerikkalaisilla olikin väärinkäsityksiä Suomen asemasta. Enemmän luotta-
mus näyttää horjuneen idän suunnalla. Ennen Yhdysvaltain-matkaa Kekko-
nen vieraili Neuvostoliitossa. Moskovassa käynnistä tuli yksi hänen uransa 
vaikeimmista. Presidentti joutui uhkaamaan erollaan ennen kuin neuvosto-
johto myöntyi tunnustamaan Suomen puolueettomuuden.1590 

Ety-prosessi pyörähti lopulta kunnolla käyntiin, kun myös läntisiltä suur-
valloilta oli saatu vihreää valoa. Sen mahdollisti Nixonin ja Kissingerin 1960-
luvun lopussa aloittama liennytys. Yhdysvallat tunnusti Itä-Saksan, sopi Ber-
liinistä ja Itä-Euroopan rajoista sekä palautti Okinawan saaren Japanille, mikä 
lopetti toisen maailmansodan. Vuonna 1972 Nixon ja Kissinger tekivät histo-
riallisen avauksen Kiinan suuntaan. Yhdysvallat vetäytyi Vietnamista ja neu-
votteli aseriisunnasta Neuvostoliiton kanssa.1591 Etyk kulminoitui Helsingissä 
vuonna 1975 pidettyyn juhlalliseen huippukokoukseen. Sen on kuvailtu ol-
leen kylmän sodan lopun alku. 

Amerikkalaiset näkivät Ety-prosessin taustalla kaksi tavoitetta. Ensinnäkin 
Suomi pyrki miellyttämään Neuvostoliittoa, mutta toisaalta sillä oli myös 

 
1587 Suomi 2010, 436, 452–453. 
1588 Rislakki 2010, 449–450; Suomi 1996, 646–647.  
1589 Suomi 2010, 487–490. 
1590 Suomi 2010, 484–486. 
1591 Rislakki 2010, 68. 
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luonnollinen intressi edistää hanketta. Neuvostoliiton ja läntisen Euroopan lä-
hentyminen antaisi Suomelle enemmän liikkumatilaa. Toiminta suurvaltojen 
välittäjänä vahvistaisi myös Suomen mainetta puolueettomana maana.1592 

Keskustiedustelupalvelu CIA:ssa Suomen Ety-aloite yhdistettiin taloudel-
lisiin pyrkimyksiin. Amerikkalaiset katsoivat Suomen ensisijaiseksi ja tär-
keimmäksi tavoitteeksi järjestelyn EEC:n kanssa niin, etteivät idänsuhteet va-
hingoittuisi. Kekkosen arvioitiin laskelmoivan, ettei Neuvostoliitto uskaltaisi 
avoimesti estää puolueettoman Suomen EEC-järjestelyä, kun maa olisi sa-
maan aikaan edistämässä Moskovalle tärkeää Ety-prosessia.1593 

Vaikka Moskova valitti konferenssijärjestelyjen etenevän liian hitaasti, ei 
Suomella ollut syytä kiirehtiä. Niin kauan kuin prosessi oli kesken, Suomella 
oli hihassaan valttikortti Moskovan suuntaan käytettäväksi.1594 Presidentti 
Kekkosella olikin tärkeä rooli puuhakkaiden neuvostoliittolaisten hillitsemi-
sessä, jotta Ety-konferenssin edistäminen säilyisi Suomen käsissä.1595 

 
Idän ja lännen välittäjän rooliin sisältyi molempien suurvaltojen kuuntelemi-
nen. Neuvostoliitto ei ollut ainoa taho, joka käytti Suomea ja sen presidenttiä 
omien tavoitteidensa ajamiseen. Yhdysvaltain Helsingin-suurlähettiläs Carl T. 
Rowan on väittänyt muistelmissaan, että hän olisi saanut tehtäväkseen vär-
vätä Kekkosen Yhdysvaltain vaikuttaja-agentiksi. Amerikkalaiset tarvitsivat 
Suomen tukea, jotta myös muut maat olisivat alkaneet painostaa Moskovaa 
hyväksymään ydinkokeiden kieltosopimuksen. Rowanin mukaan tehtävä on-
nistui ja suomalaiset liittyivät rintamaan. Näin saatiin elokuussa 1963 aikaan 
sopimus, jossa kiellettiin ilmakehässä, veden alla ja ulkoavaruudessa tehtävät 
ydinkokeet.1596  

CIA:n entinen pääjohtaja William Colby ja Helsingin-aseman päällikkönä 
toiminut Frank Friberg ovat jälkikäteen ihmetelleet Rowanin värväysväitettä. 
Friberg on sanonut Helsingin Sanomille, ettei tiedä asiasta mitään eikä pidä tie-
toa luotettavana. Colby on niin ikään kiistänyt tietävänsä siitä mitään eikä 
myöskään usko asiaa. ”Herra paratkoon, jonkin maan presidenttiä ei voi vär-
vätä.”1597 Jälkikäteen voitaneen turvallisesti arvioida, ettei Rowan värvännyt 
Kekkosta vaikuttaja-agentiksi sen enempää kuin Neuvostoliittokaan. 

Muistelmissaan Rowan on kertonut myös amerikkalaisten muista aktivi-
teeteista Helsingissä. Esimerkiksi Yhdysvaltain ilmailuattasean lentokonetta 
käytettiin elektroniseen tiedusteluun. Rowanin mukaan sekä suomalaiset että 

 
1592 “Intelligence Report: ’Finlandization’ in action: Helsinki’s experience with Moscow”, ix. August 
1972. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
1593 Sama, x, 97. 
1594 Sama, 98. 
1595 Suomi 1998, 453; Suomi 2010, 516. 
1596 Rowan, 223. 
1597 Rislakki – Suominen. 
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neuvostoliittolaiset tiesivät, että kyseessä oli vakoilukone. Yhdysvalloilla oli 
Helsingissä myös tärkeä kuunteluasema, josta käsin sotilastiedustelu seurasi 
Leningradin ja muiden neuvostoliittolaisten kaupunkien kenttien lentoliiken-
nettä. Neuvostoliittolaiset tiesivät Rowanin mukaan myös tästä toiminnasta. 
He olivat asettuneet vastapäiseen rakennukseen seuraamaan, mitä amerikka-
laiset seurasivat.1598 
 
Vietnamin sodan eskaloituessa Suomelle ja Kekkoselle kaavailtiin välittäjän 
roolia. Yhdysvaltain kiertävä suurlähettiläs Averell Harriman oli käynyt 
vuonna 1965 tapaamassa Kekkosta ja selostamassa tälle presidentti Lyndon B. 
Johnsonin Vietnamin-politiikkaa. Seuraavana vuonna Suomeen saapui Yh-
dysvaltain ulkoministeri Dean Rusk, joka pyysi Kekkosta toimimaan välittä-
jänä Neuvostoliiton suuntaan. Myös Kiinan ulkoministeri oli tunnustellut, 
voisiko Suomen hallitus toimia yhteyskanavana Yhdysvaltoihin. Kekkosen 
rooli välittäjänä näyttää kelvanneen myös Neuvostoliitolle, sillä KGB:n miehet 
selostivat Kekkoselle Kremlin näkökulmia tilanteeseen.1599 

Suomen puolueettomuuspolitiikka alkoi 1960-luvun loppupuolella sel-
västi saada uskottavuutta Yhdysvaltain silmissä. Tästä kertoo sekin, että alku-
vuodesta 1968 Suomea pyydettiin toistamiseen välittäjäksi. Kyseessä oli väli-
kohtaus, jossa Pohjois-Korean laivasto oli kaapannut amerikkalaisen tieduste-
lualuksen USS Pueblon.1600 

Kekkosen vuoden 1969 Lontoon-valtiovierailun alla britit puolestaan ar-
vioivat, että Suomen presidentti toimi välillä hyödyllisenä kaikupohjana idän 
ja lännen välissä. Tätä saattoi hyödyntää varsinkin Vietnamin sotaan liit-
tyen.1601 

Presidentti Lyndon B. Johnsonin kaudella amerikkalaiset avasivat jälleen 
suoran epävirallisen kanavan Kekkoseen. Suomessa vieraillut ulkoministeri 
Rusk kertoi kahdenkeskisessä keskustelussa Kekkoselle Johnsonin pitävän 
tätä taitavana poliittisten ratkaisujen tekijänä. Johnson toivoi voivansa pitää 
läheistä kontaktia Kekkoseen. Mikäli Kekkosella olisi viestiä lähetettäväksi 
hänelle, Kekkonen voisi lähettää sen suurlähettiläs Tyler Thompsonin kautta. 
Yhteydestä tietäisivät ainoastaan Thompson, Rusk ja Johnson itse. Kekkonen 
lupasi pitää asian mielessään.1602 Järjestely muistuttaa presidentti Eisenhowe-
rin kaudella 1950-luvun lopulla avattua kanavaa. Silloin yhteysmiehenä toimi 
suurlähettiläs John D. Hickerson. 

 
1598 Rowan, 230. 
1599 Rislakki 2010, 164; Suomi 1994, 303–304, 431; Suomi 1996, 554. 
1600 Suomi 1994, 455, Kekkosen pvk. 26.1.1968. 
1601 ”Secretary of State’s Meeting with the Finnish Minister for Foreign Affairs at 4.00 p.m. on 
Thursday, 17 July, Vietnam”, heinäkuu 1969. FCO 33/724, TNA. 
1602 Suomi 1994, 455. 
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1970-luvulle tultaessa amerikkalaiset näkivät Suomen kehityksen positii-
visessa valossa. Vaikka kommunistinen puolue oli yksi neljästä suuresta puo-
lueesta, se oli tiukasti eristetty sisäisen turvallisuuden koneistosta ja armei-
jasta. Sodan jälkeisinä vuosina Suomen yllä leijunut Neuvostoliiton sotilaalli-
sen hyökkäyksen uhka oli työntynyt tasaisesti kauemmas. Taloudellisen pai-
nostuksen riskikin oli pienentynyt, sillä Neuvostoliiton osuus Suomen vien-
nistä oli vuosina 1960–72 laskenut 18 prosentista noin 12 prosenttiin. Suomen 
ulkomaankauppa oli yhä enemmän suuntautunut länteen.1603 

CIA:ssa katsottiin, että Neuvostoliitolla oli useita tapoja tehdä tarpeensa 
tiettäväksi suomalaisille. Näistä suorimmaksi ja todennäköisesti tehokkaim-
maksi kanavaksi arvioitiin säännölliset korkean tason tapaamiset presidentti 
Kekkosen kanssa. Olihan Kekkonen rakentanut koko sodanjälkeisen uransa ja 
maineensa sen ympärille, että hän pystyi toimimaan neuvostoliittolaisten 
kanssa. Juuri tästä syystä amerikkalaiset arvioivat Kekkosen olevan erityisen 
herkkä kuuntelemaan itänaapurin toiveita.1604 

Neuvostoliiton suurlähettiläs Aleksei Beljakovin tapauksen hoito oli kui-
tenkin nostanut Kekkosen pisteitä amerikkalaisten silmissä. NKP:n keskusko-
mitean kansainvälistä osastoa edustanut Beljakov oli kesällä 1970 lähetetty 
suurlähettilääksi Suomeen pysäyttämään maan liukuminen länteen, pitä-
mään kommunistit hallitusvallassa ja kääntämään kurssia niin, että Suomi pu-
toaisi ennen pitkää kypsänä omenana sosialistiseen leiriin. Suunnitelma meni 
kuitenkin mönkään, osittain koska Kekkonen pani hanttiin kovempaa kuin 
Moskovassa osattiin kuvitella. Loppuvuodesta 1970 Kekkonen protestoi Neu-
vostoliitolle kommunistien toimintaa. Varaulkoministeri Vasili Kuznetsov 
matkusti kiireellä Moskovasta Helsinkiin lepyttelemään presidenttiä. Belja-
kov vedettiin pois Helsingistä.1605 

Välikohtausta pidettiin CIA:ssa merkittävänä. Se osoitti, että oli olemassa 
rajat sille, kuinka paljon suomalaiset sietivät Neuvostoliitolta sisäisiin asioi-
hinsa puuttumista. Amerikkalaiset panivat myös merkille, että hyvät suhteet 
Kekkoseen ja tämän ulkopoliittinen linja painoivat vaakakupissa enemmän 
kuin suomalaisten kommunistien pyrkimykset.1606 

Laajassa Suomea ja Kekkosta käsittelevässä CIA:n raportissa vuodelta 1972 
ei mainittu yöpakkasten tai noottikriisin yhteydessä enää lainkaan spekulaati-

 
1603 “Intelligence Report: ’Finlandization’ in action: Helsinki’s experience with Moscow”, iii. August 
1972. CIA’s FOIA Electronical Reading Room; Länsikaupan osuudesta ks. myös Paavonen 2008, 349. 
1604 “Intelligence Report: ’Finlandization’ in action: Helsinki’s experience with Moscow”, iv. August 
1972. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
1605 Beljakovista ks. Rentola 2005, 405–407; Intelligence Report: ”Finlandization” in action: 
Helsinki’s experience with Moscow, viii. August 1972. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
1606 “Intelligence Report: ’Finlandization’ in action: Helsinki’s experience with Moscow”, viii. August 
1972. CIA’s FOIA Electronical Reading Room. 
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oita siitä, että Kekkonen olisi ollut itse järjestämässä kriisejä. Siihenkään ei vii-
tattu, että Kekkonen olisi ollut Neuvostoliiton vaikuttaja-agentti. Sen sijaan 
noottikriisin katsottiin asettaneen Suomen puolueettomuuden kyseen-
alaiseksi. Raportista ei voi kuitenkaan vetää johtopäätöksiä siitä, että CIA:ssa 
Kekkosta olisi pidetty luotettavana tai länsimielisenä. Kyse oli pikemminkin 
siitä, että hänen valta-asemansa oli hyväksytty, eikä häneen liitetty enää sa-
manlaisia suhteettomia epäilyksiä ja ennakkoluuloja kuin edellisinä vuosi-
kymmeninä. Amerikkalaiset pitivät selvänä, että Neuvostoliitto pyrkisi pitä-
mään Kekkosen presidenttinä jatkossakin. Kekkonen saattaisi hyvinkin pysyä 
virassa läpi koko 1970-luvun, jos vain fyysinen kunto kestäisi. Vaikka hän kiel-
täytyisi asettumasta enää ehdolle, arveltiin suomalaisten keksivän keinon hä-
nen virkakautensa pidentämiseksi.1607 

Näin sitten kävikin. Vuonna 1974 Kekkosen presidenttikautta pidennettiin 
poikkeuslailla neljällä vuodella. Vuoden 1978 valitsijamiesvaaleissa Kekko-
nen voitti jo ensimmäisellä kierroksella äänin 259–25.  

 
Suomen ja Yhdysvaltain suhteet kehittyivät Kekkosen viimeisillä presidentti-
kausilla suotuisasti. Vaikka amerikkalaisissa lehdissä välillä kritisoitiin Kek-
kosta, sai hän myös arvovaltaisia puolustajia politiikalleen. Hyvistä suhteista 
kertoo sekin, että Kekkonen kutsuttiin keväällä 1976 jälleen vierailulle Yhdys-
valtoihin.1608  

Yhdysvaltain-suhteita perinteisesti paremmat brittisuhteet kehittyivät ne-
kin suotuisasti. Kesällä 1975 Kekkoselle viestitettiin, että kuningatar Elisabet 
oli halukas saapumaan valtiovierailulle Suomeen. Elisabet ja prinssi Philip 
saapuivat Suomeen seuraavan vuoden toukokuussa.1609 

Koko 1970-luvun Suomen länsisuhteet säilyivät kohtuullisen rauhallisina 
ja vakiintuneina. Länsivaltojen poliittinen johto oli vihdoin oppinut ymmär-
tämään Suomen ulkopolitiikkaa ja antoi sille tunnustusta. Länsi-Saksan ja Bri-
tannian hallitukset osoittivat tunnustuksensa Kekkoselle henkilökohtai-
sesti.1610 

 
 
 
 
 

 
1607 Sama, 54–61. 
1608 Suomi 1998, 444–447; Suomi 2010, 592–593, 639. 
1609 Suomi 1998, 447–448; Suomi 2010, 592; Kekkosen pvk. 25.5.1976. 
1610 Suomi, Juhani (toim.) (2004): Urho Kekkosen päiväkirjat 4, 1975–1981. Otava. Helsinki, 12.  
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10 ELINIKÄISIÄ YSTÄVIÄ 

Urho Kekkosen ystävyys brittitiedustelijoiden kanssa säilyy hänen 
virkakautensa loppuun saakka. Rex Bosley järjestelee vielä 
eläkkeelläkin Supon ja SIS:n välisiä yhteyksiä.  

 
 

 

10.1 VUOROIN VIERAISSA 

Kalastusvene oli pieni ja hutera. Siihen oli mahtunut vain neljä henkilöä. Kul-
jettaja, paikallinen turvamies, suomalainen tulkki ja presidentti Urho Kekko-
nen. Muu kalastusseurue kulki lähistöllä isommassa saattoveneessä. Avome-
rellä myrsky nousi yllättäen. Näköyhteys saattoveneeseen kadotettiin, ja lai-
neet löivät pienen veneen yli. Aika kului tuskallisen hitaasti.1611 

Oli vuosi 1969. Kekkonen oli lomamatkalla Senegalissa. Ensimmäisen pre-
sidenttikauden lopulla vilkastunut vierailutoiminta oli saanut jatkoa 1960-lu-
vun kuluessa. Kekkonen kävi tiuhaan Neuvostoliitossa ja itäblokin maissa 
mutta myös esimerkiksi Ruotsissa, Ranskassa, Jugoslaviassa, Intiassa, Ira-
nissa, Tunisiassa, Norjassa, Tanskassa ja jopa Senegalissa.1612 

Senegalin-matka oli lähellä päättyä kohtalokkaasti. Näköyhteys saattove-
neeseen saatiin lopulta uudestaan. Kylmän meriveden läpimäräksi kastelema 
seurue pääsi kuivattelemaan ja lämmittelemään.1613 

Paluumatkalla Senegalista Kekkonen poikkesi Pariisissa tapaamassa pre-
sidentti Charles de Gaullea.1614 
 
Yksi merkittävimmistä läntisistä matkoista oli presidenttiparin valtiovierailu 
Britanniaan heinäkuussa 1969, puoli vuotta Senegalin-matkan jälkeen. Vierai-
luun kuului kuningatar Elisabetin tarjoama päivällinen Buckinghamin palat-
sissa. Päivällisille kutsuttiin myös James H. Magill ja Rex Bosley. Heihin vii-
tattiin asiakirjoissa ainoastaan ”presidentin ystävinä”.1615 Jo 1940-luvun puoli-
välissä alkanut yhteydenpito brittiläisten tiedustelu-upseereiden kanssa oli 

 
1611 Virta, Mikko (2017b): ”Urho Kekkonen katosi myrskyssä”. Iltalehti 22.6.2017. 
1612 ”Tasavallan presidentti Urho Kekkosen vierailut ulkomaille”. 25/61, UKA; Lomamatka Senegaliin 
2.–16.1.1969. ”Tasavallan presidentti Urho Kekkosen vierailut ulkomaille”. 25/61, UKA. 
1613 Virta 2017b. 
1614 Suomi 1996, 145. 
1615 Rentola 2002, 175–176; Vieraslista. FCO 33/724, TNA. 
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jatkunut läpi vuosikymmenten. Molemmat kirjoittivat Kekkoselle ja kävivät 
tapaamassa tätä Suomessa.  

”’a highly placed and usually reliable source’ kertoo sinun lähtevän 
t.k. 20 p.nä Lappiin hiihtämään : tämän paperipreivin tehtävä on 
toivottaa sinulle hyvää matkaa sekä loistavaa keliä – – toht. mäkelä 
ottaa yhteyden yllä mainitun ”high placed … source’n” kanssa tk. 28 
p.nä.”1616 
  – James H. Magill 

 
”A highly placed and usually realiable source”, vapaasti suomennettuna ’kor-
keassa asemassa oleva ja yleensä luotettava lähde’ viittasi presidentin adju-
tanttiin, eversti Urpo Levoon, jonka kautta tapaamiset usein sovittiin.1617 Ma-
gillin kieli poskessa laadittu kirje Kekkoselle keväältä 1969 antaa hyvän esi-
merkin vanhojen tiedustelumiesten huumorista. 

Kekkosen ja Magillin yhteydenpito muistuttaa säilyneiden kirjeiden ja 
muistelmien perusteella tavanomaista vanhojen kaverusten yhteydenpitoa. 
Kirjeissä sovittiin tapaamisia, toivotettiin hyvää vointia ja lähetettiin terveisiä 
perheille puolin ja toisin. 

Magill oli eronnut armeijan palveluksesta vuonna 1956, minkä jälkeen hän 
oli kertomansa mukaan siirtynyt ensin paperiteollisuuden pariin ja myöhem-
min perustanut oman konsulttiyrityksen.1618 Ainakaan hän ei työskennellyt 
enää virallisesti Britannian ulkomaantiedustelulle, mikä lienee mahdollista-
nut vapaamuotoisemman yhteydenpidon ja tapaamiset. 

Vuonna 1966 Magill valittiin Britannian kansallisen vientineuvoston jäse-
neksi. Säännölliset vierailut Tamminiemessä alkoivat samana vuonna. Magill 
kävi liikemiehenä Suomessa pari kolme kertaa vuodessa. Hän tapasi Kekko-
sen lähes joka kerta, usein myös työn merkeissä. Tapaamisista löytyy lukuisia 
mainintoja presidentin viikko-ohjelmista. Niiden kestot vaihtelivat. Osa oli ly-
hyitä, vajaan puolen tunnin tapaamisia. Välillä aikaa oli raivattu kalenterista 
koko ilta. Useamman kerran mukana oli myös Magillin vaimo. ”Eversti ja rva 

 
1616 Magill Kekkoselle 16.4.1969. 1/53, UKA. 
1617 Ks. myös esim. kirjeet Bosleylta Kekkoselle 22.10.1968. 1/51, UKA. Magillilta Kekkoselle 
8.7.1966. 1/48, UKA. Magill Levolle 4.9.1967 ja Magill Kekkoselle 20.11.1967. 1/49, UKA. 
1618 Magill, 190–191. 
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Magill Tamminiemessä”, kirjasi adjutantti esimerkiksi joulukuun kahdeksan-
nen päivän kohdalle vuonna 1969.1619 Oletettavasti Magillilla oli säilynyt jon-
kinlainen tiedustelurooli, ja keskustelujen sisällöstä raportoitiin tarvittaessa 
myös Lontooseen.1620 

Magill on kuvannut muistelmissaan, kuinka vuoden 1969 valtiovierailu 
Britanniaan oli merkittävin hetki hänen ja Kekkosen ystävyydentaipaleella. 
Vierailun virallisen osuuden jälkeen Kekkonen ja Magill lähtivät kalastamaan 
Walesiin Wye-joen laaksoon. Magillin tytär Patricia toimi samaan aikaan Sylvi 
Kekkosen emäntänä.1621 

Magill vaimoineen kutsuttiin presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle 
Linnaan 1969. Itsenäisyyspäivän jälkeisenä maanantaina Kekkonen tapasi Bri-
tannian kauppaministerin Roy Masonin. Vierailu liittyi Britannian vientiteol-
lisuuden Englanti esittää -kampanjaan. Ilmeisesti Magill oli ollut järjestele-
mässä vierailua, sillä hän raportoi jälkikäteen Kekkoselle kauppaministerin 
olleen tapaamiseen ”hyvin tyytyväinen”.1622 

Seuraavan vuoden syyskuussa prinssi Philip saapui vierailulle Suomeen. 
Hän osallistui Helsingin kansainvälisille messuille ja Englanti esittää -kam-
panjaan.1623 Magillilla oli ollut roolinsa vierailun valmisteluissa. Hän oli jo 7. 
joulukuuta 1968 tavannut Kekkosen Tamminiemessä ja tunnustellut, sopisiko 
kuningasperheen jäsenen vierailu samaan aikaan messujen kanssa. Kekkonen 
ei nähnyt asialle estettä ja ohjasi valmistelut eteenpäin ulkoministeriölle. Brit-
tien vientiteollisuus halusi olla messuilla näkyvästi esillä.1624 

Philip oli käynyt Suomessa aiemmin Helsingin olympialaisten yhteydessä 
vuonna 1952. Silloinen Edinburghin herttua isännöi vierailun aikana illallisia 
jahdillaan Patricialla. Vieraina oli muun muassa presidentti J. K. Paasikivi, ul-

 
1619 Viikko-ohjelmissa tapaamisia on kirjattu vuodesta 1966 alkaen suunnilleen 1–3 lähes joka vuosi. 
Osa on saattanut jäädä kirjaamatta. Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA; Magill, 198, 204; Bosley 
(haastattelu). MTA. 
1620 Näin on arvellut myös Magillin tuntenut Kekkosen kansliapäällikkö Richard Tötterman. 
Tötterman (haastattelu). 
1621 Magill, 199–202;  US 19.7.1969; Urho ja Sylvi Kekkosen kiitoskirjeet vierailun jälkeen. 1/53, 
UKA; Matkaohjelma ”Tasavallan presidentin ja rouva Kekkosen valtiovierailu Englantiin 15.–
20.7.1969. 22/12, UKA. 
1622 Magill Kekkoselle 14.12.1969. 1/53, UKA. Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA; US 8.12.1969; US 
9.12.1969. 
1623  US 23.9.1970. 
1624 Muistio virallisesta vierailusta Englannista Suomeen v. 1970. Kekkosen vsk. 1968, UKA; Viikko-
ohjelmat. 25/57, UKA; Muistelmissaan Magill mainitsee käyneensä kerran Kekkosen luona 7. 
joulukuuta, jolloin Kekkonen olisi ollut epätyypillisen vakava ja valitellut kättänsä särkevän 
itsenäisyyspäivän kättelyurakan jäljiltä. Magill ei mainitse vuotta, mutta päivämäärän perusteella 
käynti lienee ollut sama, jolloin hän esitti kuningasperheen jäsenen vierailua. 
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koministeri Sakari Tuomioja, kenraalikuntaa sekä brittien liittolaismaiden lä-
hettiläitä Helsingistä. Helsingin Sanomissa julkaistussa lehtiuutisessa vieras-
listan viimeisenä mainittiin muuan R.W. Bosley.1625 Valveutunut aikalainen 
olisi saattanut ihmetellä, miksi 2. lähetystösihteerin tasoinen virkamies oli kut-
suttu arvovaltaisille illallisille. 

Muistelmissaan Magill on jättänyt mainitsematta roolinsa vierailutunnus-
teluissa, kuten ei ole kertonut muistakaan epävirallisista toimeksiannoistaan. 
Sen sijaan hän kertoo saaneensa ”epävirallisesti tietää” prinssin kaavailevan 
matkaa Suomeen. Kekkonen ja Philip olivat tulleet hyvin toimeen keskenään 
Britannian-valtiovierailun aikana vuonna 1969. Philip oli Magillin mukaan 
esimerkiksi heittänyt Kekkosen vaatteet päällä uima-altaaseen.1626 Vierailun 

 
1625 HS 1.8.1952. 
1626 IL 28.8.1981. 

Britannian lähettiläs Andrew Noble, ulkoministeri Sakari Tuomioja, pääministeri Urho 
Kekkonen ja Edinburghin herttua Philip Helsingissä olympialaisten aikana 1952.  
(Urho Kekkosen arkisto) 
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aikana Kekkonen kutsui myös Philipin Suomeen.1627 Syyskuinen Suomen-vie-
railu päättyi pienen seurueen illallisiin Tamminiemessä. Keskiyön jälkeen 
Kekkonen ryhtyi tarjoilemaan vieraille vuoron perään Riga Balsamia.1628 

”Hän [Kekkonen] ilmoitti, että kaikki tarvitsevat lääkettä. Hän kaatoi 
jokaiselle pienen lasillisen Riga Balsamia. – – Ellei tarjoaja olisi ollut 
tasavallan presidentti, juoma olisi varmaan jäänyt monelta juomatta. 
Mutta kaikki ottivat lääkkeensä kiltisti, prinssi Philip etunenässä. 
Seuraavana aamuna koko seurue alkoi ymmärtää, kuinka 
asiantuntevan ja taitavan teon presidentti oli tehnyt määrätessään 
lääkettä.”1629 
  – James H. Magill 

 
Kertomus saa vahvistuksen Kekkosen päiväkirjasta: ”Ilta kului hyvin ja lo-
puksi juotiin Riiga-balsamia. Philip sai pullon mukaansa klo 2 kun lähti pois. 
Iloinen heppu, on sillä Elisabethilla tietämistä.”1630 

 
1627 E.Y. J.A.N. Grahamille Foreign and Commonwealth Officeen 22.7.1969. PREM 13/2618, TNA. 
1628 Magill, 204–207; Myös Bosleyn mukaan Kekkosella oli hyvät suhteet Philipiin. Bosley 
(haastattelu). MTA. 
1629 Magill, 207–208.  
1630 Kekkosen pvk. 24.9.1970. 
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Britit näyttävät turvautuneen Magillin apuun erityisesti isoissa, poliitti-
sesti herkissä kaupoissa, joissa presidentillä oli sanansa sanottavana. Sellainen 
oli esimerkiksi Imatran Voiman (IVO) kaavailema Suomen ensimmäinen 
ydinvoimala. Vaihtoehtoina oli laitoksen hankkiminen Ruotsista, Britanniasta 
tai Neuvostoliitosta. Kaksi jälkimmäistä pyrkivät ratkaisemaan hankinnan 
edukseen poliittisella painostuksella. Briteistä asialla oli pääasiassa suurlähet-
tiläs David Scott Fox, mutta myös Magill lähetettiin Suomeen taivuttelemaan 
Kekkosta.1631 

Neuvostoliiton puolelta asialla oli itse Leonid Brežnev, joka muistutti suo-
malaisille, että ydinvoimalaa varten tarvittaisiin myös polttoainetta. Neuvos-
toliitto ei sitä myisi, mikäli reaktori hankittaisiin lännestä. Lopulta suomalai-
set ajautuivat niin pahaan umpikujaan, että koko hankinnasta päätettiin luo-
pua. Se katsottiin turvallisemmaksi vaihtoehdoksi kuin voimalan hankkimi-
nen yhdeltä taholta, jolloin kaksi muuta olisivat suuttuneet.1632 Myöhemmin 
Kekkonen myönsi briteille, että Suomi oli itse tyrinyt voimalahankkeen.1633 

1970-luvun puolivälissä Puolustusvoimat kaavaili suihkuharjoituskonei-
den hankintaa. Sekä Britannia että Neuvostoliitto painostivat suomalaisia 

 
1631 Suomi 1996, 92–93; Jensen-Eriksen 2006, 285. 
1632 Suomi 1996, 94–101. 
1633 Sama, 102. 

James H. Magill ja Urho Kekkonen pitivät yhteyttä presidentin virkakauden loppuun saakka. 
”Shrunken President. Kuka olisi uskonut, että Mäkelä on Presidenttiä pitempi?” lukee 
kesäkuussa 1976 otetun kuvan yhteydessä. (Urho Kekkosen arkisto) 
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oman konetyyppinsä valintaan. Kauppa oli sen verran tärkeä, että Magill lä-
hetettiin puhumaan Kekkosta ympäri. Brittiläinen Hawk oli Ilmavoimien suo-
sikki. Siihen myös Kekkonen lopulta myöntyi, joskin pitkin hampain. Presi-
dentti ymmärsi, että läntisten koneiden hankkiminen tulisi ärsyttämään Neu-
vostoliittoa, kuten se tekikin.1634 

Magill ja Kekkonen pitivät yhteyttä aina Kekkosen virkauran loppuun 
saakka. Viimeisen kerran he tapasivat alkusyksystä 1981, vain muutamia päi-
viä ennen kuin Kekkonen jäi sairauslomalle.1635 

 
Presidentin viikko-ohjelmien ja päiväkirjojen perusteella ainoastaan yksi län-
tinen vierailija tapasi Kekkosta 1960-luvun puolivälin jälkeen useammin kuin 
Magill tai Rex Bosley. Hän oli ruotsalainen teollisuuspatruuna Marcus Wal-
lenberg. Kekkonen ja Wallenberg olivat tutustuneet Kekkosen toisen presi-
denttikauden alussa vuonna 1962, kun Wallenberg yritti järjestellä kahden 
sähkötekniikan alan yhtiön, ruotsalaisen Asean ja suomalaisen Strömbergin, 
toimintojen yhdistämistä.1636 

Keväällä 1964 Wallenberg informoi Kekkosta Yhdysvalloissa järjestetystä 
Bilderberg-konferenssista.1637 Kimmo Rentola on arvioinut, että Wallenberg 
saattoi toimia Kekkosen tiedustelukanavana joihinkin läntisiin piireihin. Maa-
liskuussa 1965 Kekkonen tapasi KGB:n Helsingin-residentin, joka kertoi var-
sin laajasti neuvostojohdon ajatuksista Vietnamin sotaa koskien. Seuraavana 
päivänä Kekkonen kertoi asiasta Wallenbergille.1638 Myös Hannu Rautkallio 
on luonnehtinut Marcus Wallenbergin toimineen ikään kuin presidentin län-
tisenä ovenavaajana. Wallenbergilla oli ollut samanlainen rooli jo ennen jat-
kosotaa ja sotavuosina, kun hän oli välittänyt presidentti Risto Rytin viestejä 
Lontooseen ja Washingtoniin.1639  

Kekkosen ja Wallenbergin välinen luottamus kasvoi hiljalleen vuosien saa-
tossa, ja välit muuttuivat tuttavallisiksi 1960-luvun lopussa. Elokuussa 1969 
Kekkonen raportoi Wallenbergille Neuvostoliiton pääministerin Aleksei Ko-
syginin kanssa käymäänsä keskustelua, joka koski sodan mahdollisuutta Eu-
roopassa. 1970-luvulla Wallenberg saattoi lentää yksityiskoneellaan Suomeen 

 
1634 Suomi 2010, 645; Rislakki 2010, 208. 
1635 Magillin ja Kekkosen suhteesta tarkemmin ks. Magill, 185–210; Tarkka 2017, 279; Bosley 
(haastattelu). MTA; Viimeinen tapaaminen oli 28.8.1981. Sairauslomalle Kekkonen jäi 4.9.1981. 
Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA. 
1636 Rautkallio, Hannu (2021): Pohjoinen liitto. Wallenbergit ja Suomi. Otava, Helsinki, 403, 415, 
417. 
1637 Kekkosen pvk. 27.3.1964; Rautkallio 2021, 435. 
1638 Rentola, Kimmo (2008): ”President Urho Kekkonen of Finland and the KGB”. Teoksessa 
Aunesluoma, Juhani – Kettunen, Pauli (toim.): The Cold War and the Politics of History. Edita, 
Helsinki, 283. 
1639 Rautkallio 2021, 490; Jukka Tarkka on arvioinut Wallenbergin olleen Kekkosen tärkein 
kansainvälinen kontakti valtiollisen johdon ulkopuolella. Tarkka 2017, 280. 
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pelkästään Kekkosta tavatakseen ja informoidakseen tätä jostain tärkeästä asi-
asta.1640 
 
Yksi kysymysmerkki Kekkosen länsisuhteiden kudelmassa on Max Jakobso-
nin rooli. Hän näyttää olleen jossain määrin perillä Kekkosen tiedustelukon-
takteista sekä läntisistä vaikutusyrityksistä. Jakobsonin on mainittu olleen 
keskeinen toimija, kun Suomen uudelleen organisoitu sotilastiedustelu alkoi 
1960-luvun kuluessa tehdä yhteistyötä suojelupoliisin ja ulkoministeriön 
kanssa.1641 Kenties asiaan saadaan jonain päivänä lisävaloa, kun läntisiä tie-
dusteluarkistoja avataan tutkijoiden käyttöön. 

10.2 TYÖASIOITA JA VISKIÄ 

Rex Bosleyn toiminnasta Suomessa on vain niukasti tietoja, ja niissäkin on ris-
tiriitaisuuksia. Koska brittien tiedusteluaineistot eivät todennäköisesti ole 
avautumassa vielä vuosikymmeniin, täytyy kokonaiskuvaa rakentaa sirpa-
leista. Tiedustelun historian tutkimus muistuttaakin välillä varhaisen histo-
rian tutkimista. Yksittäisiä tiedon murusia täytyy yrittää sovitella toisiinsa. 
Lopputulos vaatii tulkintaa.   

Bosley saapui sodan jälkeen Suomeen maaliskuussa 1945 ja toimi täällä vi-
rallisesti vuoteen 1953 saakka. Hän työskenteli Britannian Helsingin-lähetys-
tössä ensin 2. tiedotussihteerin (1945–47) ja myöhemmin 2. lähetystösihteerin 
(1947–53) tittelillä. Bosley on myös itse kertonut työskennelleensä Suomessa 
vuoteen 1953 saakka.1642 Toisen maailmansodan jälkeen pääosa SIS:n tiedus-
telu-upseereista työskenteli lähetystöissä diplomaattisen suojan turvin.1643 

Brittidiplomaatti Rex Bosleyn lähtö Suomesta huomioitiin vuonna 1953 
jopa lehdistössä. Uuden Suomen haastattelussa hän ilmoitti aikovansa käydä 

 
1640 Rautkallio 2021, 442–443, 493, 501–511; Kekkosen pvk. 14.12.1974; Kekkosen ja Wallenbergin 
suhteesta ks. myös Jakobson 1983, 13–14. 
1641 Rislakki 2010, 410; Max Jakobson on kertonut muistelmissaan, että hänen asianajajana 
työskennellyt isänsä tunsi Bosleyn työnsä kautta. Isä oli Jakobsonin mukaan kuvaillut Bosleyta 
”tuhannen ja yhden yön tarinoiden sepittäjäksi”. Jakobsonin mukaan Bosleylla oli vain vähäinen 
merkitys niin tiedonantajana kuin tiedonvälittäjänä, ainakin verrattuna Kekkosen KGB-suhteisiin. 
Jakobson 2001, 168; Rex Bosley on puolestaan itse kertonut tunteneensa Jakobsonin ”aika hyvin” ja 
maininnut tunteneensa tämän vanhemmat hyvin Viipurista. Bosley (haastattelu). MTA. 
1642 Bosley (haastattelu). MTA; Corps Diplomatique 1947–1953, UMA; Bosley ja Supon päällikkö 
Armas Alhava olivat yhteydessä ainakin vielä vuonna 1952. Rentola 1997, 212; Risto Reunan 
mukaan Bosley olisi siirtynyt Tukholmaan vuonna 1952 SIS:n Skandinavian alueen päälliköksi, mutta 
tälle tiedolle ei ole löytynyt vahvistusta. Reuna, 197. 
1643 Berridge, G.R. (2012): Embassies in Armed Conflicts. Continuum, London, 17. 
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Suomessa mahdollisimman usein ”verestämässä metsästys- ja kalastustai-
toja”.1644 Helsingin Sanomille hän kertoi harkitsevansa vakavasti, että muut-
taisi takaisin Suomeen eläkkeellä ollessaan. Ennen lähtöään Bosley meni nai-
misiin brittiläisen Joan Healsin kanssa.1645 

Suomesta lähdettyään Bosley työskenteli pari vuotta Lontoossa, minkä jäl-
keen hän siirtyi Tukholmaan, luultavasti kesällä 1955. Bosley toimi virallisesti 
lontoolaisen kustannusyhtiön Iliffe & Sons Ltd:n toimituksellisena edustajana 
Skandinaviassa ja Suomessa. Hän toimitti uutismateriaalia brittiläisiin eri te-
ollisuudenalojen lehtiin. Toimenkuva tarjosi hyvän peitteen tiedustelutyölle, 
sillä siihen kuului matkustelu pääasemapaikalta Tukholmasta Suomeen, 
Tanskaan ja Norjaan.1646 

Läntisillä tiedustelupalveluilla on pitkät perinteet journalistin työn käy-
töstä peitteenä tiedustelutehtäville sekä toisaalta journalistien hyödyntämi-
sestä agentteina. Eräs tunnettu brittitiedustelun agentikseen värväämä ulko-
maantoimittaja oli Benito Mussolini, myöhempi Italian diktaattori. Britannian 
MI5 maksoi vuonna 1917 Mussolinille 100 puntaa viikossa, jotta tämä julkaisi 
lehdessään propagandaa sen puolesta, että Italia pysyisi mukana ensimmäi-
sessä maailmansodassa ympärysvaltojen puolella.1647 

Käydessään Suomessa tammikuussa 1956 Bosley kirjoitti Kekkoselle ja toi-
votti onnea ja menestystä viikon päästä pidettäviin presidentin valitsijamies-
ten vaaleihin. Kirjeen oli allekirjoittanut ”Taulukauppias”. 

”H.V. Tiedän, että Sinun täytyy häärätä niin kuin tärpätinkeittäjä tällä 
hetkellä, josta syystä en ole kun kerran koettanut ottaa yhteyttä 
Sinuun – – Käyn Suomessa ensi huhtikuussa. Uskallanko silloin ottaa 
yhteyttä niin korkeaan viskaaliin kuin Tasavallan Presidentti?!”1648 
  – Rex Bosley 

 

 
1644 US 11.6.1953. 
1645 HS 13.6.1953; Rex Bosley, henkilösivu, Supo. Aiemmassa tutkimuksessa (esim. Rautkallio 2010, 
397) on väitetty, että Bosley olisi ollut naimisissa viidesti. Bosley on itse kertonut vuonna 1976 
olleensa siihen mennessä naimisissa kolmesti. Bosley (haastattelu). MTA. 
1646 Bosley kertoi uudesta työstään Uuden Suomen toimittajalle. US 29.6.1955; Maarit Tyrkön 
haastattelussa hän mainitsi toimineensa Suomesta lähdettyään kolme vuotta Lontoossa, mutta 
ilmeisesti muisti hieman väärin; 12.1.1956 Bosley kertoi kirjeessään Kekkoselle saapuvansa Suomeen 
huhtikuussa. 1/25, UKA. 
1647 Lashmar, Paul (2017): “Putting lives in danger? Tinker, tailor, journalist, spy: the use of 
journalistic cover”. Journalism 21(10), September 2017. DOI:10.1177/1464884917724301, 1544–
1549. 
1648 Bosleyn kirje Kekkoselle 12.1.1956. 1/25, UKA; Ei ole tietoa, onnistuiko huhtikuinen 
tapaaminen, mutta ainakin marraskuussa 1956 Bosley pääsi tapaamaan Kekkosta. Viikko-ohjelmat. 
25/57, UKA. 
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Suomessa käydessään Bosley ei pelkästään kirjoitellut brittiläisistä koneista ja 
sähkölaitteista tai verestellyt metsästys- ja kalastustaitojaan. Vuodenvaih-
teessa 1956–57 KGB:n Helsingin-päällikkö Mihail Kotov ja konsuli Grigori 
Golub valittivat Helsingin poliisikomentajalle Erik Gabrielssonille Bosleyn ja 
CIA:n Melvin Pendletonin (mahdollisesti Frank Friberg)1649 toiminnasta Neu-
vostoliittoa vastaan.1650  

Kesällä 1957 Bosley kertoi Kaarlo Hillilälle siirtyvänsä ”lopullisesti pois 
Suomesta”. Hänen oli tarkoitus aloittaa SIS:ssä Lontoossa vuoden 1958 alusta 
uudessa tehtävässä osaston johtajana. Hänen vastuulleen tulisi ”jonkun satel-
liittimaan olojen valvonta”, mutta hän jatkaisi edelleen neuvonantajana Ruot-
sin ja Suomen asioissa. Lähtöään Bosley perusteli sillä, että oli esiintynyt Suo-
messa jo liian kauan ja voisi herättää huomiota.1651 Gabrielsson oli jo aiemmin 
kertonut hänelle neuvostoliittolaisten valituksista.1652 

Uusi tehtävä Lontoossa kesti Bosleyn mukaan ”jonkin aikaa”, minkä jäl-
keen hän siirtyi Norjaan, luultavasti vuoden 1963 tietämillä. Norja oli Bosleyn 
viimeinen asemapaikka.1653 Maa oli tuttu. Bosley oli ollut siellä kertomansa 
mukaan jo sota-aikana järjestelemässä yhteysasemien verkostoa.1654 Bosley on 
itse maininnut – ilmeisesti vastuualueekseen – vuosina 1939–60 Suomen, vuo-
sina 1960–65 Ruotsin ja vuonna 1965 Norjan. Tietokirjailija Nigel Westin mu-
kaan Bosley olisi ollut SIS:n Helsingin-aseman päällikkönä vuoteen 1960 
saakka. Sen jälkeen Bosley toimi SIS:n Skandinavian alueen päällikkönä. Hän 
näyttää seuranneen tehtävässä Harry Carria, kuten seurasi tätä Helsingin-ase-
man päällikkönäkin.1655 

Norjassa Bosley työskenteli oman kertomansa mukaan kuusi vuotta. Se 
täsmää myös muihin lähteisiin, jolloin hän lienee jäänyt eläkkeelle 1960-luvun 
lopulla, todennäköisesti vuonna 1968 tai 1969.1656 

Kekkosen ja Bosleyn suhteessa työelementti vaikuttaa näytellen suurem-
paa roolia kuin Magillin kanssa. Kyse oli pitkälti poliittisesta tiedustelusta ja 

 
1649 Rautkallio 2010, 198, 446. 
1650 Ote CIA:n asiakirjasta. NARA 104-10172-10337, HSCA, CIA; Rentola 2009a, 23, 274.  
1651 Kaarlo Hillilän pvk. 27.6.–7.7.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
1652 Rentola 2009a, 274–275. 
1653 Elokuussa 1963 Bosley matkusti Oslosta Tukholman kautta Helsinkiin tapaamaan mm. Kekkosta. 
Suominen, 288; Magill kertoi Kekkoselle kirjeessään 8.7.1966 Bosleyn vaikuttavan Oslossa. 1/48, 
UKA; Bosley (haastattelu). MTA. 
1654 Kaarlo Hillilä pvk. 27.6.1957. Kotelo 12, Kaarlo Hillilän kokoelma, TPA. 
1655 Bosley (haastattelu). MTA; Myös Nigel Westin tiedot kertovat Bosleyn toimineen sodan jälkeen 
ensin Helsingissä, sitten Tukholmassa ja lopulta Oslossa. West, 2014, 81, 212; Kotakallio 2014a, 24–
25, 184; Hannu Rautkallion mukaan Bosley olisi kohonnut urallaan viimein SIS:n Balkanin alueen 
vakoilupäälliköksi, mutta tälle ei ole löytynyt ainakaan toistaiseksi vahvistusta muualta. Rautkallio 
2010, 397. 
1656 Näin on pääteltävissä Bosleyn kirjeestä Kekkoselle 22.10.1968. 1/51, UKA; Bosley (haastattelu). 
MTA. 



Elinikäisiä ystäviä 

386 

tiedonvaihdosta. Varsinkin ensimmäisellä presidenttikaudella Bosley näyttää 
noudattaneen tiettyä varovaisuutta. Korkea-arvoisena SIS:n tiedustelu-upsee-
rina hän oli epäilemättä KGB:n mielenkiinnon kohteena Suomessa liikkues-
saan. 

Bosleyn ja Kekkosen säilyneestä kirjeenvaihdosta on pääteltävissä, että yh-
teyttä on pidetty kirjeillä ja sähkeillä enemmän kuin Kekkonen on katsonut 
sopivaksi säilyttää arkistossaan. Luultavasti arkaluonteisimmat kirjeet on hä-
vitetty lukemisen jälkeen. Jäljelle on jäänyt yksittäisiä postikortteja ulkomaan-
matkoilta, huumoriviestejä ja kohteliaita tervehdyksiä sekä onnitteluja.1657 

Eläkevuosinaan Bosley näyttää toimineen paitsi yhteyshenkilönä Kekko-
seen myös laajemmin suomalaisten ja SIS:n välillä. Näin voi päätellä marras-
kuussa 1972 Kekkoselle lähetetystä kirjeestä. 

”Ystävämme P on ilmeisesti nauttinut matkastaan ja toivomme, että 
hän ja Suomi saavat jonkunlaista hyötyä tästä käynnistä. Puolestamme 
saimme mitä parhaimman ja edullisimman käsityksen hänestä ja 
olemme erittäin iloisia siitä, että näin kelpo mies on astunut niin 
vaativaan hommaan. Toivomme, että tähänastinen hyvä ja vaivaton 
yhteistoiminta jatkuu ja kehittyy tulevaisuudessakin.”1658 
  – Rex Bosley 

 
P:n täytyy olla Arvo Pentti, Kekkosen maalaisliittolainen luottomies ja Armas 
Alhavan seuraaja suojelupoliisin päällikkönä.1659 Hän näyttää käyneen Lon-
toossa hoitamassa Supon yhteyksiä brittitiedusteluun. Bosleyn kirjeen perus-
teella kyse ei ollut kuitenkaan uudesta avauksesta vaan pikemminkin uuden 
päällikön esittelystä ja vanhan toiminnan jatkon varmistamisesta. Pentin kau-
della Supon brittisuhteiden on arvioitu vahvistuneen entisestään. Yhteyttä pi-
dettiin Suomessakin olleiden SIS:n edustajien kanssa. Pentti ei tosin huudellut 
kontakteistaan viraston sisällä.1660  

Armas Alhava oli jäänyt eläkkeelle keväällä 1972. Eläkettä oli ehtinyt odo-
tella kymmenen vuotta nuorempi Penttikin, mutta toisin kävi. Useita kuukau-
sia vastaan hangoitellut mies suostui tarttumaan Supon peräsimeen vasta, 
kun Kekkonen suoraan käski. Presidentti halusi suojelupoliisin johtoon mie-
hen, johon saattoi luottaa. Pentti aloitti tehtävässään toukokuun alussa 
1972.1661 

 
1657 Esimerkiksi Bosleyn 7.7.1953 lähettämässä postikortissa viitataan Kekkosen sähkeeseen ja 
luvataan palata asiaan kirjeitse piakkoin. Vastauskirjettä ei ole kuitenkaan säilynyt kirjeenvaihdossa. 
1/14, UKA. 
1658 Bosley Kekkoselle 10.11.1972. 1/64, UKA. 
1659 Myös Juhani Suomi on päätynyt samaan johtopäätökseen. Suomi 1998, 422. 
1660 Luukkonen, 273–274. 
1661 Rentola 2009a, 62–63. 
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Pentti oli kadettiupseeri, Mannerheim-ristin ritari, pitkäaikainen kansan-
edustaja, uskollinen K-linjalainen ja moninkertainen puolustusministeri. Hä-
nen johtajakaudellaan suojelupoliisin yhteydet presidenttiin tiivistyivät. 
Pentti kävi aika ajoin Tamminiemessä, mutta välillä myös Kekkonen kävi hä-
nen kotonaan Hämeenkyrössä. Samaan aikaan Supo ryhtyi vahvistamaan 
suhteitaan läntisiin tiedustelupalveluihin. Juhani Suomen mukaan aloite tä-
hän tuli Kekkoselta. Ovia oli avaamassa juuri Rex Bosley.1662 

Arvo Pentillä ei ollut juuri tekemistä Supon kanssa ennen nimitystään 
päälliköksi. Luultavasti hän on ensin rauhassa perehtynyt viraston toimintaan 
ennen kuin on matkustanut Britanniaan. Se, mitä kaikkea vierailun aikana on 
sovittu, ei ole tiedossa. Sitä ennen Pentti oli ollut jo elokuussa 1972 kahden 
viikon matkalla Neuvostoliitossa.1663 

Pentin idänsuhteet nousivat uutisiin vuonna 2014, kun KGB:n kerrottiin 
myöntäneen huhtikuussa 1973 agentilleen, peitenimi ”Maurille”, 150 000 
markkaa. Tieto perustuu KGB:n arkistonhoitajan Vasili Mitrohinin taltioi-
maan ja Britanniassa julkistettuun aineistoon. Tiedot ”Maurista” täsmäävät 
Arvo Penttiin, joka aineiston perusteella olisi suostunut ”erittäin luottamuk-
selliseen yhteistyöhön KGB:n kanssa Nato-maiden tiedustelupalveluiden toi-
minnan paljastamiseksi”.1664 

Näyttää siltä, että Pentti oli tosiaan mennyt lupailemaan jotain KGB:lle. Su-
possa oli sittemmin kiinnitetty huomiota päällikön toimintaan. Vastavakoilua 
johtanut Arvi Koli pyrki tarpeen vaatiessa varovaisesti sivuuttamaan Pentin. 
Ilmeisesti Pentti itsekin ymmärsi joutuneensa ikävään välikäteen eikä halun-
nut tietää kaikista läntisistä yhteistyökuvioista. Kimmo Rentola on päätellyt, 
ettei KGB ollut Penttiä todellisuudessa värvännyt. Kun neuvostoliittolaiset 
suoraan pyysivät tietoja Yhdysvaltain tiedustelupalvelusta, kieltäytyi Pentti 
sellaisia toimittamasta. Pyynnön taustalla saattoi olla suojelupoliisin tiivisty-
nyt yhteydenpito CIA:n kanssa, mistä oli kulkeutunut tietoja neuvostoliitto-
laisten korviin. Pentille annetun 150 000 markan rahasumman Rentola on ar-
vellut päätyneen Maaseudun Yhteisvaliokunnan Säätiön kassaan. Olihan 

 
1662 Suomi 1998, 422; Mainintoja tapaamisista löytyy niin Kekkosen päiväkirjoista kuin presidentin 
viikko-ohjelmistakin. Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA; Suominen, 244. 
1663 Arvo Pentin ”opintomatkoista” myös Reuna, 408; Rentola 2014, 5. 
1664 Tikka, Juha-Pekka (2014): "KGB-arkiston asiakirja väittää: supon päällikölle 'myönnettiin 150 000 
markkaa'." Verkkouutiset.fi 12.9.2014, <https://www.verkkouutiset.fi/kgb-arkiston-asiakirja-vaittaa-
supon-paallikolle-myonnettiin-150-000-markkaa-25481/#fdef5e49> (Viitattu 3.10.2020). 
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KGB aiemminkin maksanut Maalaisliiton vaalivelkoja.1665 Maalaisliitossa Kek-
kosen vastustajille puolestaan kanavoitui amerikkalaista poliittista rahaa. Vä-
littäjänä toimi CIA:n Frank Friberg.1666 
 
Alkuvuodesta 1973 Kekkonen alkoi saada varsin säännöllisesti Britannian tie-
dustelupalvelun poliittisia analyyseja ja raportteja. Ei liene sattumaa, että 
tämä tapahtui vain muutamia kuukausia Arvo Pentin Lontoon-matkan jäl-
keen.  

Kekkosen asiakirjojen joukossa säilyneistä papereista Arvo Pentin kauden 
aikaisetovat pääosin alkuperäiskappaleita ja punaisin secret-merkinnöin va-
rustettuja. Sen sijaan Armas Alhavan kaudella Supon kautta toimitetuista pa-
pereista on säilynyt vain valokopioita alkuperäiskappaleista. Kekkosen arkis-
toasiakirjojen joukossa on myös suomennoksia ja englanninkielisiä papereita, 
jotka muistuttavat ulkomuodoltaan IRD:n laatimia materiaaleja. Viimeisenä 
mainituissa ei ole salausmerkintöjä. Kekkonen on arkistoinut brittien pape-
reita suojelupoliisilta saamansa aineiston joukkoon.1667 

Paperit on mahdollisesti toimitettu Kekkoselle Supon muiden raporttien 
mukana. Arvo Pentti näyttää vierailleen Tamminiemessä pääasiassa vain 
isompien vakoilujuttujen tai poliittisesti herkkien asioiden takia.1668 Kimmo 
Rentola on aiemmin arvioinut, että asiakirjojen luovuttamiseen on täytynyt 
olla brittien lupa. Rentola on pitänyt erikoisena sitä, että Kekkoselle on an-
nettu raporteista alkuperäiskappaleita.1669 Uusien lähteiden valossa voi pää-
tellä, että osa asiakirjoista lienee alkujaankin tarkoitettu Kekkoselle annetta-
viksi – ehkä jopa pelkästään hänelle.  

Suojelupoliisilla ja brittitiedustelulla näyttää olleen Arvo Pentin kaudella 
aktiivista tietojenvaihtoa. Sen laajuutta on kuitenkin vaikea arvioida. Avoi-
meksi jää sekin, kuinka suuri osa aineistosta päätyi Kekkoselle tai menikö osa 
pelkästään presidentille. Suojelupoliisi on salannut käytännössä kaiken län-
nestä saadun materiaalin, joten vertailua ei voi tehdä.  

Tiiviistä yhteydenpidosta kertoo sekin, että kesäkuussa 1977 britit esittivät, 
että tiedustelupalvelun korkea-arvoinen johtaja voisi tulla pariksi päiväksi 
vierailulle Suomeen perehtymään Supon toimintaan.1670 

 
1665 Tapauksesta tarkemmin ks. Rentola, Kimmo (2014): ”Oliko Suojelupoliisin päällikkö KGB:n 
agentti? Tiedustelututkimuksen metodologiaa”. Tieteessä tapahtuu 6/2014. TSV, Helsinki, 3–10; 
Suomi 1998, 422–423; Neuvostoliiton edustajat pyysivät helmikuussa 1975 Supoa hankkimaan 
tietoja Yhdysvaltain tiedustelusta. Ks. Kekkosen pvk. 7.2.1975. 
1666 Rautkallio 2015, 63. 
1667 Supo-sarja, UKA. 
1668 Esimerkiksi vuosina 1973–76 Arvo Pentti kävi viikko-ohjelmien ja päiväkirjojen perusteella 
Tamminiemessä tapaamassa Kekkosta vain muutamia kertoja vuodessa. Viikko-ohjelmat. 25/57, 
UKA. 
1669 Rentola 2009a, 65; Kekkosen pvk. 18.11.1974. 
1670 “Visit of Assistant Director-General, ‘C’ Branch”, 2.6.1977. 18, Supo-sarja, UKA. 
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Brittitiedustelun toimittamat analyysit olivat todennäköisesti hyödyllisiä 
Kekkoselle tämän punnitessa neuvostojohdon voimasuhteita, motiiveja ja 
seuraajakysymyksiä. Esimerkiksi helmikuussa 1973 laaditussa SIS:n rapor-
tissa arvioitiin, että Dmitri Poljanskin nimitys Neuvostoliiton maatalousmi-
nisteriksi saattoi juontua salaisesta sisäisestä valtataistelusta, joka liittyi muu-
hunkin kuin maatalouteen.1671 

Samoihin aikoihin Kekkonen sai suomennetun raportin, jossa kerrottiin, 
kuinka Neuvostoliiton kommunistinen puolue toimitti salaista raha-apua itä-
blokin ulkopuolisille kommunistipuolueille. Osa tiedoista oli peräisin vuonna 
1971 loikanneelta KGB:n upseerilta.1672 

Loikkari lienee ollut Oleg Ljalin, joka oli työskennellyt Lontoossa viralli-
sesti Neuvostoliiton kaupallisena edustajana mutta todellisuudessa KGB:n 
leivissä. Britannian turvallisuuspalvelu MI5 oli onnistunut värväämään hänet 
kaksoisagentikseen. Elokuun lopussa 1971 Ljalin pidätettiin rattijuopumuk-
sesta, minkä jälkeen hän loikkasi länteen. Loikan jälkeen Britannia karkotti 
peräti 105 neuvostoliittolaista virkailijaa.1673 

Brittien tietojen mukaan raha-avun toimittamisesta kommunisteille vastasi 
NKP:n keskuskomitean osasto, jota kutsuttiin nimellä Osasto X. KGB:llä ar-
veltiin olevan rahojen toimittamisessa enintään avustava rooli. KGB-upsee-
reita riitti lähetystöissä runsain mitoin, toisin kuin keskuskomitean edusta-
jia.1674 

Brittien toimittama suomennettu raportti on tulkittavissa myös avunpyyn-
nöksi. Siinä ehdotettiin muun muassa tietojenvaihtoa neuvostoliittolaisista, 
jotka olivat kanssakäymisessä kommunisti- ja vasemmistopuolueiden kanssa 
ei-sosialistisissa maissa. Erityisesti brittejä kiinnostivat tiedot tiedustelu-up-
seereiksi epäillyistä tai sellaisiksi varmistetuista henkilöistä, jotka pitivät yh-
teyksiä paikalliseen kommunistipuolueeseen.1675 Raportista voi päätellä, että 
sitä ei ollut tarkoitettu pelkästään Suomen suojelupoliisille, vaan se oli luulta-
vasti toimitettu myös muiden ei-sosialististen maiden ystävällismielisille tur-
vallisuusviranomaisille. 
 
Arvo Pentin kaudella Supo vahvisti yhteyksiään myös amerikkalaisiin. Syk-
syllä 1972 Yhdysvaltain hallinto avasi Helsingin CIA-päällikön kautta salaisen 

 
1671 ”The Soviet Minister of Agriculture”, 23.2.1973. 6, 1973, I–II. Supo-sarja, UKA. 
1672 ”Neuvostoliiton kommunistisen puolueen rooli Neuvostoliiton kumouksellisessa toiminnassa”, 
helmikuu 1973. 6, 1973, I–II. Supo-sarja, UKA. 
1673 Geraint, Hughes (2006): “‘Giving the Russians a Bloody Nose’: Operation Foot and Soviet 
Espionage in the United Kingdom, 1964–71”. Cold War History, 6:2, Routledge, 237–240. 
1674 ”Neuvostoliiton kommunistisen puolueen rooli Neuvostoliiton kumouksellisessa toiminnassa”, 
helmikuu 1973. 6, 1973, I–II. Supo-sarja, UKA. 
1675 ”Neuvostoliiton kommunistisen puolueen rooli Neuvostoliiton kumouksellisessa toiminnassa”, 
helmikuu 1973. 6, 1973, I–II. Supo-sarja, UKA. 
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kanavan Kekkoseen. Välikätenä toimi suojelupoliisin Pentti. Kekkoselle esi-
merkiksi kerrottiin, että Henry Kissingerin Moskovan-matkan aikana oli 
sovittu Etykin järjestämisestä kolmessa vaiheessa.1676 

Suojelupoliisin toimistopäällikkö Arvi Koli kävi puolestaan syksyllä 1974 
CIA:n vieraana Yhdysvalloissa. Tiedustelupalvelun strategisen osaston pääl-
likkö oli kertonut amerikkalaisten ihailevan Suomen taitavaa ulkopolitiikkaa 
ja olevan valmiita auttamaan tiedoillaan Suomea. CIA:n kautta toimitettiinkin 
aineistoa Supolle ja Kekkoselle, mutta ilmeisesti brittejä vähemmän.1677 

Arvo Pentin jälkeen suojelupoliisin päälliköksi nousi vuonna 1978 nuori, 
vain kolmekymppinen Seppo Tiitinen. Hänen kaudellaan Supo jatkoi läntis-
ten raporttien toimittamista Kekkoselle, mutta käytännöt näyttävät hieman 
muuttuneen. Tiitisen aikana raportit oli tapana palauttaa suojelupoliisille sen 
jälkeen, kun presidentti oli ne lukenut.1678 

1980-luvun taitteessa suojelupoliisi ryhtyi toimittamaan Kekkoselle länti-
siä tiedusteluraportteja suomeksi käännettyinä. Sitä ennen raportit näyttävät 
olleen pitkälti englanninkielisiä. Tiitisen kaudella Kekkoselle saatettiin toimit-
taa yhden vuoden aikana lähemmäs 80 läntistä tiedusteluraporttia. Vilkkaim-
millaan Supon kuriiri toimitti läntisiä raportteja Tamminiemeen viikoittain, 
aina nipun kerrallaan. Pääosa aineistosta oli peräisin Yhdysvalloista ja Britan-
niasta, mutta mukana oli myös useita Länsi-Saksasta saatuja papereita. Ai-
neisto käsitteli pitkälti ajankohtaisia kansainvälisiä asioita, kuten Afganista-
nin ja Lähi-idän tilannetta sekä Neuvostoliittoa.1679 SIS, CIA ja Länsi-Saksan 
BND olivatkin Supon tärkeimpiä läntisiä yhteistyökumppaneita Tiitisen kau-
della.1680 On mahdollista, että aineistoa on toimitettu jo aiemmin yhtä run-
saasti, mutta Kekkonen on säilyttänyt niistä vain murto-osan, eikä papereita 
ole myöskään palautettu Supolle. 
 
Bosley vieraili Suomessa kutakuinkin kahdesti vuodessa aina 1970-luvulle 
saakka.1681 Britit hyödynsivät luottamuksellista kanavaa Suomen presidenttiin 
esimerkiksi tarkastamalla saamiaan tietoja ja huhuja. Tammikuussa 1975 Bos-
ley kävi tapaamassa Kekkosta tärkeän asian takia. KGB:n edustaja oli edelli-
senä keväänä ”paljastanut suurena salaisuutena” Britannian tiedustelupalve-
lulle, että Suomi ja Neuvostoliitto kävisivät salaisia neuvotteluja aluevaih-
dosta. Suomi saisi Viipurin ja osan Karjalasta mutta luovuttaisi vastineeksi 

 
1676 Suomi 1998, 194. 
1677 Rentola 2009a, 65; Kekkosen pvk. 18.11.1974. 
1678 Supo 6, TPAA, Supo; Supo-sarja, UKA. 
1679 Supo 6, TPAA, Supo. Tiitinen vieraili Kekkosen luona huomattavasti useammin kuin edeltäjänsä, 
mutta ei sentään viikoittain. Viikko-ohjelmat. 25/57, UKA; Juha Engströmin haastattelu. 
Haastattelijana Esa Seppänen. Esa Seppäsen kokoelma, TPA. 
1680 Luukkonen, 401. 
1681 Bosley (haastattelu). MTA. 
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Pohjois-Suomen Neuvostoliitolle. Kekkonen kiisti asian Bosleylle ja väitti, 
ettei jutussa ollut mitään perää.1682 Oli siinä kuitenkin perää. Tiedot viittaavat 
Kekkosen vuonna 1968 tekemään salaiseen aloitteeseen, jolla hän pyrki hank-
kimaan Viipurin alueen takaisin Suomelle.1683 

Tapaamisten yhteydessä Bosley jakoi myös omia tietojaan. Toukokuun lo-
pussa 1974 hän kertoi, kuinka Britanniaan asti oli saapunut tieto Ahti Karja-
laisen juopottelusta. Karjalainen oli ollut Oslossa niin humalassa, ettei selvin-
nyt kuninkaan päivällisille.1684  

Seppo Tiitinen on kertonut Kekkosen ja Bosleyn niin sanotuista kolmikan-
takokouksista. Tiitisen mukaan Supon autonkuljettaja ajoi Bosleyn vaivihkaa 
kokouksiin Tamminiemeen. Kolmas osallistuja oli auton takapenkille sijoi-
tettu laatikko Glenfiddich-viskiä.1685 Suomen sotilastiedustelua johtaneen 
Lauri Sutelan papereissa Bosleysta käytettiin peitenimeä ”Laatikko-ukko”. 
Nimitys saattoi viitata Bosleyn ja Kekkosen tapaamisten viskilaatikkoon.1686 

Bosley itse kertoi vielä vuonna 1976 saavansa Britannian lähetystöltä joka 
viikko sanomalehtikatsauksen, jotta pysyisi perillä Suomen tapahtumista.1687 

Seuraavana vuonna Bosley kävi Tamminiemessä viimeisen kerran. Hän oli 
sairastunut myöhemmällä iällä Parkinsonin tautiin. Viimeinen vierailu toteu-
tettiin niin sanotusti perinteisen kaavan mukaan. Bosley ja Glenfiddich-viski 
tulivat Britannian suurlähettilään virka-autolla Tamminiemen etuovelle. Seu-
raavana aamuna Bosley noudettiin takaovelta heti aamupuuron jälkeen.1688 

Yhteydenpito jatkui ainakin pari vuotta vielä senkin jälkeen, kun Bosley ei 
enää terveytensä vuoksi päässyt matkustamaan Suomeen. SIS:n Helsingin-
aseman päällikkö kävi tuomassa suojelupoliisin päällikölle kaksi pulloa Glen-
fiddich-viskiä ja pyysi toimittamaan ne tasavallan presidentille. Mukana oli 
vain lyhyt saate: ”From one of your friends”.1689 

 
 

 
1682 Kekkosen pvk. 28.1.1975. 
1683 Suomi 1998, 449; Aloitteesta tarkemmin ks. Suomi 1996, 60–65. 
1684 Kekkosen pvk. 30.5.1975. 
1685 Rautkallio 2010, 168. 
1686 Suominen, 284. 
1687 Bosley (haastattelu). MTA. 
1688 Ervasti – Tiitinen, 139. 
1689 Ervasti – Tiitinen, 139. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Salaiseen toimintaan viehtynyt Urho Kekkonen osasi hyödyntää 
tiedustelutietoja poliittisessa toiminnassaan. Suhteet lännen ja idän 
tiedustelupalveluihin erosivat kuitenkin perustavanlaatuisesti 
toisistaan. 

 
 

 

11.1 TIEDUSTELUMIES KEKKONEN 

”Urho oli sielultaan tiedustelija”, totesi presidentti Kekkosen pitkäaikainen 
turvallisuuspäällikkö Tapani Kivimäki syksyllä 2011.1690 Samalla hän saattoi 
vastata tutkijoita askarruttaneeseen kysymykseen siitä, minkä takia Kekkonen 
solmi tiiviit yhteydet juuri tiedustelupalveluihin.  

Max Jakobsonin mukaan Kekkonen oli ”viehtynyt salamyhkäiseen toimin-
taan”. Jakobson on arvioinut, että nuoruus Etsivässä keskuspoliisissa selit-
täisi, miksi Kekkonen tunsi vetovoimaa tiedustelupalveluiden suuntaan. So-
danaikaiset keskustelut Wilho Tikanderin kanssa Tukholmassa saattoivat olla 
laukaisevana tekijänä toimintatavalle, jota Kekkonen harrasti sittemmin koko 
poliittisen uransa ajan.1691 

Suojelupoliisin entinen päällikkö Seppo Tiitinen on muistellut Kekkosen 
todenneen, että jos hän ei olisi päätynyt poliittiselle uralle, hän olisi halunnut 
olla Suomen turvallisuuspalvelun johtaja.1692 

Juhani Suomi on puolestaan arvellut, että todennäköisin syy Kekkosen ja 
läntisten tiedustelu-upseereiden yhteydenpitoon oli kieliongelma, joka vai-
keutti muuten kontaktia lännen edustajiin. Suomea puhuvien tiedustelumies-
ten kanssa puutteellinen englannin kielen taito ei haitannut. Suomi on myös 
arvioinut, että tiedustelupalveluiden kautta tuntui kulkevan suorin reitti niin 
Washingtoniin kuin Lontooseenkin. Tiedustelumiesten rennompi elämäntyy-
likin saattoi viehättää Kekkosta enemmän kuin diplomaattien kaavoihin kan-
gistuneisuus.1693 

 
1690 Sartti, Seija (2011): ”Lähin mies”. HS Teema 3/2011; Suominen, 243 
1691 Jakobson 1999, 394; Jakobson 2001, 167–168; Jakobson 2003, 147. 
1692 Ervasti – Tiitinen, 58. 
1693 Suomi 1988, 60–61. 
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Yhtä totuutta tuskin löytyy tässäkään asiassa. Nuoruuden pitkä työru-
peama Etsivässä keskuspoliisissa oli opettanut Kekkosen ymmärtämään tie-
dustelupalveluiden toimintaa ja logiikkaa. Kun pelin hengen oli sisäistänyt, 
oli helppo pelata mukana. Länsivaltojen lisäksi Kekkonen solmi sotavuosina 
tiiviit yhteydet Neuvostoliiton ulkomaantiedusteluun. Osa kontakteista säilyi 
vain jonkin aikaa, osasta tuli elinikäisiä ystävyyssuhteita. 

Kimmo Rentolan mukaan Kekkonen on ollut Suomen valtionpäämiehistä 
salaisen tiedustelun ylivoimainen ammattilainen, joskin myös Mannerhei-
milla oli vahva tiedustelutausta keisarillisen Venäjän armeijasta.1694 Kekkonen 
osasi arvostaa tiedusteluresurssia ja käyttää sitä politiikan välineenä. Mosko-
vasta niin sanotusti keittiön kautta saatujen tietojen avulla hän pystyi punnit-
semaan neuvostojohdon politiikkaa ja motiiveja sekä arvioimaan omien toi-
miensa todennäköisiä vaikutuksia. Rentolan mukaan tämä näkyi erityisesti 
noottikriisisyksynä 1961, jolloin Kekkonen sai tarkat raportit SKP:n johdon ja 
neuvostojohdon keskusteluista. Nämä tiedot vaikuttivat Kekkosen linjan yti-
meen.1695 Toinen havainnollinen esimerkki salaisen tiedon käytöstä on 1970-
luvun alusta, jolloin Kekkonen toimitti Kustaa Vilkunan kautta KGB:n Viktor 
Vladimiroville muistioita omasta ajattelustaan ja toiminnastaan. Muistiot oli 
laadittu ikään kuin niissä olisi tiedustelulla hankittua tietoa presidentin selän 
takaa.1696 

Kekkosen tiedustelukontaktien syntyyn näyttää vaikuttaneen monta teki-
jää, sattumallakin on varmasti ollut roolinsa. Huomionarvoista on Kekkosen 
läheisten ystävien merkitys. Neuvostotiedusteluun Kekkonen solmi kontaktin 
Kustaa Vilkunan välityksellä. Vilkunalla saattoi olla tekemistä myös Tikande-
riin tutustumisessa. Myöhemmin Vilkuna toimi asiamiehenä sekä Neuvosto-
liiton että Yhdysvaltain tiedustelun suuntaan. Häntä voikin perustellusti kut-
sua Kekkosen tiedustelupäälliköksi. 

Brittitiedustelijoiden James H. Magillin ja Rex Bosleyn suuntaan esiliinana 
saattoi toimia Kaarlo Hillilä, mutta ratkaiseva merkitys näyttää olleen syksyi-
sellä hirvijahdilla Evon metsäkoululla. Jälkikäteen voi todeta, että kyseessä 
saattoi olla Suomen poliittisen historian merkittävin hirvijahti. Siitä alkoi 
myös sisäministeri Yrjö Leinon alamäki. Hillilä toimi Kekkosen ja brittitiedus-
telun yhdysmiehenä vielä 1950-luvun loppupuolella, mutta hänen roolinsa jäi 
kokonaisuudessa huomattavasti Vilkunaa pienemmäksi. Osasyy lienee se, 

 
1694 Mannerheim esimerkiksi teki Venäjän yleisesikunnan toimeksiannosta vuosina 1906–08 
tiedustelumatkan ratsain Aasian halki Pekingiin. Matkalla hän esiintyi kansatieteilijänä. Clements, 
89–153; Tiedusteluraportti matkalta on sittemmin julkaistu. Ks. Mannerheim, C. G. – Halén, Henry 
(2013): Matka Kiinaan – tiedusteluraportti 1906–1908. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
1695 Rentola 1997, 500. 
1696 Rentola 2005, 355, 392; Otsikoimaton muistio 1.4.1971. Kekkosen vsk. 1971, UKA; Suomi 
1996, 546. 
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että Kekkosella itsellään säilyi suora kontakti britteihin. Hillilän myöhempinä 
vuosina heikentynyt toimintakyky saattoi sekin vaikuttaa. 

Bosleyn ja Magillin kanssa yhteys säilyi aina Kekkosen virkakauden lop-
puun saakka. Siihen epäilemättä vaikutti se, että molemmilla briteillä oli vah-
vat siteet Suomeen. He kävivät Suomessa säännöllisesti työasioissa, joita pys-
tyi hoitamaan myös ja nimenomaan Kekkosen kanssa. Väheksyä ei voi myös-
kään henkilökemian merkitystä. Kekkonen ja britit näyttävät yksinkertaisesti 
viihtyneen keskenään. 
 
Kokonaiskuva lännen poliittisen tiedustelun toiminnasta Suomessa kylmän 
sodan ensimmäisinä vuosikymmeninä alkaa hiljalleen hahmottua. Aukkoja 
jää kuitenkin tilkittäväksi ennen kuin läntiset tiedusteluarkistot avautuvat.  

Brittien tiedustelu näyttää onnistuneen Suomessa amerikkalaisia parem-
min. Briteillä oli kontakteja läpi koko poliittisen kentän. Jopa kommunistien 
kanssa hierottiin tuttavuutta, joskin vaihtelevalla menestyksellä. Jo ennen so-
tia rakennettuja kontaktiverkostoja vahvistettiin valvontakomission aikana ja 
varsinkin sen poistuttua. James H. Magill oli solminut kontakteja talouselä-
män johtajiin jo 1930-luvulla. Rex Bosley puolestaan näyttää perineen edeltä-
jänsä Harry Carrin kontakteja. Sodan jälkeen britit tutustuivat ja solmivat suh-
teita järjestelmällisesti suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajiin, erityisesti up-
seereihin ja poliisivoimiin. Alkoholilla voideltuja kontakteja ylläpidettiin jopa 
vuosikymmeniä. 

Poliittisessa tiedustelussa henkilösuhteilla ja yksittäisten tiedustelu-upsee-
reiden henkilökohtaisilla ominaisuuksilla näyttää olleen suuri merkitys. Täs-
säkin briteillä oli etulyöntiasema. Amerikkalaisilla ei näytä olleen Suomessa 
yhtä kyvykkäitä tekijöitä.  

Amerikkalaisten tiedustelu näyttää varsinkin sodan jälkeisinä vuosina jä-
mähtäneen ideologisiin asemiin. Yhteyttä pidettiin tannerilaisiin sosiaalide-
mokraatteihin, porvaristoon ja työnantajaleiriin. Yhteys Kekkoseen ja tämän 
lähipiiriin näyttää olleen katkoksissa Wilho Tikanderin ja Frank Fribergin 
kausien välillä. Sitä täytyy pitää amerikkalaisten epäonnistumisena. Syynä oli 
kenties osittain Yhdysvaltain Helsingin-lähettiläiden kielteinen suhtautumi-
nen CIA:n toimintaan, minkä Hannu Rautkallio on tuonut esille.1697 Tilannetta 
yritettiin paikata 1950-luvun lopulla salaisella kanavalla ja diplomaattilinjan 
epävirallisella yhteydenpidolla. 

Fribergin aikana amerikkalaiset saivat jälleen rakennettua kontaktia Kek-
koseen, tosin Kustaa Vilkunan kautta. Friberg näyttää muutenkin olleen Suo-
messa merkittävä ja aktiivinen toimija, jolla oli laajat yhteydet eri puolille. Hän 

 
1697 Rautkallio 2015, 155. 



 

395 

oli keskeisessä roolissa rakentamassa myös sotilastiedustelun yhteyksiä län-
teen. Fribergia voinee pitää Bosleyn tavoin lännen tiedustelun avaintekijänä 
Suomessa. 
 
Urho Kekkosen suhteissa sekä idän että lännen tiedustelupalveluihin koros-
tuu henkilökohtaisten pitkäaikaisten suhteiden merkitys. Sekä SIS:n Rex Bos-
leyn että KGB:n Mihail Kotovin kanssa kontakti säilyi 1940-luvulta aina 1970-
luvulle saakka. Bosley ja Kotov olivat molemmat alkuvaiheessa useamman 
vuoden ajan Suomessa ja tutustuivat Kekkoseen hyvin. He myös puhuivat su-
juvaa suomea. Molemmat etenivät tiedustelupalveluissaan korkeisiin ase-
miin; kenties kontakti Kekkoseen edesauttoi siinä. Kotov sai ylennyksen pian 
sen jälkeen, kun Kekkonen oli vuonna 1956 junailtu presidentiksi kommunis-
tien äänillä. Myöhemmässä vaiheessa heidän puoleensa käännyttiin silloin, 
kun Suomessa tapahtui jotain erityistä tai oli tärkeää saada luottamuksellista 
korkeimman tason tietoa. Kotov esimerkiksi lähetettiin Suomeen Beljakov-
sotkun jälkeen vuonna 1972.1698  

Henkilökohtaisia luottamuksellisia suhteita ei niin vain siirretty seuraa-
jille, vaan yhteys saattoi katketa henkilövaihdosten yhteydessä. Näin kävi esi-
merkiksi Wilho Tikanderin palattua Yhdysvaltoihin, eikä uutta vastaavaa 
kontaktia amerikkalaisiin enää syntynyt. Stalinin viimeisinä vuosina Kekko-
selta näyttää puuttuneen suora luottokontakti myös neuvostotiedusteluun, 
kun Mihail Kotov oli lähtenyt Helsingistä vuoden 1950 kauppasopimuksen 
jälkeen. Kimmo Rentola on arvioinut, että Moskova jäädytti ulkomaantiedus-
telun residentin riskikontaktit vainoharhaisuuttaan. Kekkonen tuskin olisi 
omasta aloitteestaan katkaissut hyödyllistä kanavaa.1699 

Neuvostotiedustelu näyttää olleen Kekkoselle käytännöllinen poliittisen 
toiminnan työkalu, kun taas länsitiedustelun kanssa vaihdettiin pääasiassa in-
formaatiota. Ensimmäistä täytyy pitää myös tärkeämpänä, niin Suomen kuin 
Kekkosen itsensäkin kannalta. KGB:n kautta kulki suora linja Moskovaan, 
jonka avulla Kekkonen sai tietää neuvostojohdon ajatuksia. Jo syksystä 1944 
saakka huipputason suhteita hoidettiin tiedustelukanavan kautta. YYA-sopi-
musneuvotteluissa Kekkonen sai KGB-väylää pitkin tietoa neuvostoliittolais-
ten neuvotteluvarasta ja toisaalta viestitti suomalaisten näkökantoja. Sama 
kaava toistui myöhemmin Efta- ja EEC-neuvotteluissa. Kekkonen oli jo 1950-
luvulla ymmärtänyt, että idänsuhteet kannatti hoitaa KGB:n kanssa eikä viral-
lista diplomaattista linjaa pitkin.1700 

 
1698 Kekkosen pvk. 11.1.1972; Suomi 1998, 43; Rentola 2009a, 37–40; Rislakki 2010, 157.  
1699 Rentola 1997, 157–158. 
1700 Rislakki 2010, 105; Suomi 1992, 207. 
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Suhde neuvostotiedusteluun näyttää olleen ikään kuin välttämättömyys. 
Se oli työkalu, jolla Kekkonen sekä kampesi itseään valtaan että taisteli Suo-
men itsenäisyyden puolesta. 

Länsitiedustelu toimitti Kekkoselle tietoja Neuvostoliitosta, suomalaisista 
kommunisteista ja maailman tapahtumista. Kekkonen puolestaan piti länsi-
vallat perillä siitä, mitä Suomessa tapahtui. Kekkonen aloitti pääministerikau-
dellaan vuonna 1950 käytännön, jossa tiedot Neuvostoliiton johtajien kanssa 
käydyistä keskusteluista vuodettiin läntisille tiedustelupalveluille. Toiminta 
jatkui myöhemmin presidenttinä. Tämä saattaa osaltaan selittää, miksi esi-
merkiksi CIA:n analyysit Suomen tilanteesta näyttävät usein tasapainoisem-
milta kuin Helsingissä toimineiden lähettiläiden raportit. Lähdeaineistosta ei 
juurikaan nouse esille tapauksia, joissa Kekkonen olisi pyrkinyt järjestele-
mään konkreettisia poliittisia asioita Bosleyn, Magillin tai Tikanderin kanssa 
niin kuin hän teki KGB:n kanssa. 

Muiden suomalaispoliitikkojen osalta tällaisesta on esimerkkejä, kuten so-
siaalidemokraattien Yhdysvalloista saama rahallinen tuki ja Yrjö Leinon 
pyyntö päästää Paavo Talvela Etelä-Amerikkaan. Kolmas esimerkki on Emil 
Skogin puolustusministerikaudelta 1950-luvun alusta. Skog on muistelmis-
saan kertonut, kuinka Britannia ei ollut suostunut myymään Suomelle suih-
kuhävittäjiä. Skog oli silloin kääntynyt Helsingissä asuneen ”hyvin vaikutus-
valtaisen herra B:n” puoleen, jolla oli suora yhteys Britannian hallitukseen ohi 
virallisen lähettilään. Herra B, jonka täytyi olla Rex Bosley, järjesti asian, ja 
Suomi sai ostaa brittiläisiä Vampire-suihkuhävittäjiä.1701 

Kekkosen yhteys brittitiedustelun Bosleyn ja Magillin kanssa ei näytä ol-
leen pelkkä työsuhde vaan myös ystävyyssuhde. Sen muodostumiseen vai-
kutti epäilemättä sekin, että Suomi oli länsimainen demokratia eivätkä länsi-
vallat uhanneet sen itsenäisyyttä. Kekkosen ei tarvinnut pelätä Magillin, Bos-
leyn tai heidän työnantajansa puolelta uhkaa Suomelle. Suomen todellinen si-
dosryhmä oli lännessä, mutta selviytyminen vaati ystävyyden näyttelemistä 
itänaapurin kanssa. 

Kekkosen ensimmäinen presidenttikausi näyttää olleen herkintä aikaa 
suhteissa länsitiedusteluun. Magill ja Bosley olivat virallisesti poistuneet Suo-
mesta, eikä Kekkonen uskaltanut juurikaan tavata heitä. Vasta toisella presi-
denttikaudella Kekkonen ja Bosley alkoivat tavata useammin ja aiempaa avoi-
memmin. 

Vaikka yhteys brittitiedusteluun ei ollut Kekkosen kannalta yhtä tärkeä 
kuin neuvostotiedusteluun, oli siitäkin varmasti merkittävää hyötyä. Lon-
toossa ymmärrettiin Suomea paremmin kuin Washingtonissa; toisaalta Bos-
leyn tietoja välitettiin myös amerikkalaisille. Kekkonen itse suhtautui Britan-
niaan myötämielisemmin kuin Yhdysvaltoihin. Brittien tiedusteluarkistojen 

 
1701 Skog, Emil (1971): Sosialisti ja patriootti muistelee. WSOY, Helsinki, 280–281. 
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pysyessä suljettuna on kuitenkin vaikea tehdä tarkempia arvioita siitä, miten 
Bosleyn ja Magillin kautta saadut tiedot vaikuttivat brittien päätöksentekoon 
tai suhtautumiseen Suomeen. Jonkinlaista osviittaa antaa Bosleyn arvio 1970-
luvulta. 

”Se tavallaan helpottaa englantilaisen asemaa, että tiedetään, että 
meillä on hyvät suhteet Ukkoon [Kekkoseen], ja se on hyvä, että 
Suomella oli kanavat auki ainakin länteen päin.”1702 
  – Rex Bosley 

 
Kekkonen ei ollut suinkaan ainoa kylmän sodan ajan valtiojohtaja, joka hyö-
dynsi salaisia tiedustelukanavia yhteydenpitoon ulkovaltojen kanssa. Esimer-
kiksi Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyllä oli ainakin kaksi salaista ta-
kaporttia Moskovaan. Yksi yhteys kulki hänen veljensä kautta. Oikeusminis-
teri Robert Kennedy tapasi neuvostotiedustelun palveluksessa ollutta Georgi 
Bolshakovia yli 50 kertaa vuosina 1961 ja 1962 ja välitti viestejä Kennedyltä 
Kremliin ja päinvastoin.1703 Kuuban ohjuskriisin aikana Kennedyn salainen ka-
nava Hruštšoviin kulki KGB:n Washingtonin-residentin Aleksander Fominin 
ja uutiskanava ABC toimittajan John A. Scalin kautta.1704 Länsi-Saksan liitto-
kansleri Willy Brandt puolestaan käytti salaista kanavaa neuvostotieduste-
luun uuden idänpolitiikkansa (Ostpolitik) aikana.1705 Kekkonen oli kuitenkin 
tiettävästi täysin omassa luokassaan, sillä tiedusteluyhteydet molempiin val-
tablokkeihin kestivät useita vuosikymmeniä.1706  
 
Urho Kekkosella oli kahdenlaisia länsiyhteyksiä: suoria ja epäsuoria. Ensim-
mäiset olivat tärkeämpiä, koska niissä tieto kulki molempiin suuntiin. Kekko-
nen saattoi viestittää ajatuksiaan suoraan Lontooseen ja Washingtoniin. Väli-
käsien kautta toimiessa kyse oli pääasiassa tietojen vastaanottamisesta. 

 
1702 Bosley (haastattelu). MTA. 
1703 Thomas, Evan (2002): “Robert Kennedy. His Life”. Simon & Schuster, New York, USA, 133–135; 
Scott, Len (2004): Secret Intelligence, Covert Action and Clandestine Diplomacy”. Intelligence and 
National Security, 19:2, Routledge, 332–333. 
1704 Aunesluoma 2002, 131; "Memorandum of Conversation Between Alexander Fomin of the Soviet 
Embassy and John Scali of the American Broadcasting Corporation", 20.11.1962. Foreign Relations of 
the United States, 1961–1963, Volume XI, Cuban Missile Crisis and Aftermath. Toim. Keefer, Edward 
C. – Sampson, Charles S. – Smith, Louis J. United States Government Printing Office, Washington, 
1996, dokumentti 195. 
1705 Helmsin muistio Kissingerille 30.11.1970. Foreign Relations of the United States, 1969–1976, 
Volume XL, Germany and Berlin, 1969–1972. Toim. Geyer, David C. United States Government 
Printing Office, Washington, 2008, dokumentti 138; Ostpolitikista ja KGB:stä ks. myös Keworkow, 
Wjatscheslaw (1995): Der geheime kanal. Moskau, der KGB und die Bonner Ostpolitik. Rewohlt, 
Berlin. 
1706 Rentola 2008, 269. 
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Länsiyhteyksien kokonaisuutta voisi luonnehtia verkkomaiseksi kudel-
maksi, joka muutti muotoaan ajan saatossa ja tilanteiden kehittyessä. Mikään 
yksittäinen yhteys ei ollut ratkaisevassa asemassa – ehkä Rex Bosleyta lukuun 
ottamatta. Bosley näyttää olleen suorista läntisistä tiedustelukontakteista tär-
kein ja pitkäaikaisin. Seuraavana tulivat todennäköisesti James H. Magill ja 
Wilho Tikander. Välikäsistä tärkeimpiä olivat luultavasti Kustaa Vilkuna ja 
adjutantti Urpo Levo. Levolla oli kontakteja sekä amerikkalaisiin että brittei-
hin. Yhdysvaltain tiedustelulle tietoja kulki ilmeisesti myös Anne-Marie Snell-
manin sekä mahdollisesti Eljas Erkon ja myöhemmin 1960-luvulla Marcus 
Wallenbergin kautta. 

Presidentin kansliapäällikkönä 1970-luvun alussa toiminut Antero Jyränki 
on myöhemmin todennut, että Kekkoselle tietokanavat olivat usein vaikutus-
kanavia – ja päinvastoin. Jyrängin mukaan Kekkonen oli rakentanut luotta-
musmiesten verkoston, joka raportoi suoraan hänelle ja jolta saamiaan tietoja 
hän saattoi käyttää hyväksi muissa yhteyksissä. Verkostoon kuului esimer-
kiksi johtavia virkamiehiä ja elinkeinoelämän edustajia.1707 Vaikka Jyränki ei 
ole maininnut ulkomaisia tiedustelumiehiä – kenties kansliapäällikkö ei tien-
nyt kaikista yhteyksistä – sopii kuvaus hyvin myös Kekkosen tapaan hyödyn-
tää tiedustelupalveluita. 

Länsitiedustelulla oli useita kontakteja, joiden avulla Kekkoselle voitiin 
toimittaa informaatiota. Levon lisäksi tällainen oli ainakin vanhempi adju-
tantti Ragnar Grönvall. Adjutanttien lisäksi aineistoa on saatettu toimittaa 
presidentin turvamiesten välityksellä tai opettaja John Haycraftin kautta tä-
män asuessa Tamminiemessä. Länsiyhteys kulki myös suojelupoliisin kautta. 
Läntisiä tiedustelutietoja toimitettiin niin Armas Alhavan, Arvo Pentin kuin 
Seppo Tiitisenkin kaudella.1708 Lisäksi läntiset suurlähettiläät näyttävät toimit-
taneen joitain aineistoja samalla, kun kävivät tapaamassa presidenttiä. Heidän 
kauttaan Kekkonen saattoi myös välittää omia ajatuksiaan länteen. Suoriksi 
kontakteiksi voi laskea myös läntiset valtionpäämiehet, joita Kekkonen pääsi 
vuodesta 1961 alkaen tapaamaan niin ulkomailla kuin Suomessakin. 

 
1707 Jyränki, Antero (1990): Kolme vuotta Linnassa. Muistiinpanoja ja jälkiviisautta. WSOY, Helsinki, 
81–83. 
1708 Alhavan kaudella tietoja kulki ilmeisesti linjaa Alhava–Vilkuna–Kekkonen. Juhani Suomen 
sähköpostihaastattelut 26.2.2020 ja 18.5.2022. Viestit tekijän hallussa; Kekkosen papereiden 
joukossa on säilynyt ainakin yksi Supon kautta tullut brittitiedustelun analyysi Alhavan kaudelta. 
”The Character and Objectives of the Soviet Leadership”, päiväämätön. 1971, 2, Supo-sarja, UKA. 
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11.2 LÄNSISUHTEEN VUORISTORATA 

Urho Kekkosen ja länsivaltojen suhdetta määritti ennen kaikkea Neuvosto-
liitto. Länsisuhteen käännekohdat osuivat usein Suomen historian kriisivuo-
siin. Käänteistä ehkä perustavanlaatuisin tapahtui sotavuosina. Talvisodassa 
Suomi jätettiin yksin. Odotettua lännen sotilaallista apua ei tullut, eikä se olisi 
luultavasti koskaan päässyt Suomeen asti. Asia jäi ilmeisesti kalvamaan Kek-
kosen mieltä. Jatkosodan aikana hänelle kirkastui, että Suomen kohtalo tulisi 
riippumaan Neuvostoliitosta. Tämän oivalluksen varaan hän rakensi koko tu-
levan poliittisen uransa. Sotavuosina Kekkonen hahmotteli uuden ulkopolitii-
kan linjat. Siinä ei lännellä ollut sijaa, vaan Suomen olemassaolon määritti hy-
vien suhteiden säilyttäminen Neuvostoliittoon. Tosipaikan tullen Suomi olisi 
yksin Neuvostoliiton armoilla, kuten oli ollut talvisodassa. 

Länsisuhde voidaan jakaa karkeasti neljään kauteen. Vuosina 1943–49 
Kekkonen oli lännen silmissä kiinnostava nouseva poliitikko mutta ei vielä 
vallan korkeimmalla huipulla. Häneen pidettiin yhteyttä erityisesti tieduste-
lupalveluiden kautta, mutta Kekkosen nimi ei juurikaan noussut esille länsi-
valtojen Suomea käsittelevässä ulkopoliittisessa aineistossa. 

Kekkosen nousu ensi kertaa pääministeriksi vuonna 1950 merkitsi käänne-
kohtaa myös länsisuhteessa. Toisen kauden voikin ajoittaa vuosiin 1950–58. 
Kommunistien kanssa flirttailleeseen Kekkoseen kohdistui lännessä epäluu-
loja. Vuosien saatossa luottamus kuitenkin hiljalleen kasvoi, vaikka kiinty-
mystä siitä ei koskaan seurannut. Britit näkivät Kekkosen jonkin aikaa 1950-
luvun alkupuoliskolla suorastaan positiivisessa valossa. Amerikkalaisten 
kohdalla esteeksi nousi kontaktin puute, mikä aiheutti epäluuloja. Niitä pa-
hensi Kekkosen poliittisten vastustajien harjoittama mustamaalaaminen. 
1950-luvun puolivälistä alkaen Suomen kehitys näytti lännen silmissä lupaa-
valta. Neuvostoliitto luovutti Porkkalan sotilastukikohdan takaisin, ja Suomi 
pääsi liittymään sekä YK:n että Pohjoismaiden neuvoston jäseneksi. Kehitys 
kuitenkin tyssäsi vuoteen 1958. 

Länsisuhteen kolmas kausi voidaan ajoittaa vuosiin 1958–62, joita leimasi-
vat kriisit ja epäluulot. Syksyn 1958 yöpakkaskriisi romutti orastavan luotta-
muksen sekä Kekkoseen että Suomen kehitykseen. Kekkonen näytti heikolta 
mieheltä, joka ei kestänyt Neuvostoliiton painostusta ja oli muutenkin liian 
kallistunut idän suuntaan. Kekkosta pyrittiin lännettämään, ja tilanne näytti 
jo korjaantumisen merkkejä, kunnes noottikriisi ja KGB:n Anatoli Golitsynin 
väitteet repivät luottamuksen jälleen pirstaleiksi. 

Länsisuhteiden neljäs kausi voidaan ajoittaa alkamaan vuosista 1962–63. 
Se kesti Kekkosen virkakauden loppuun eli vuoteen 1981 saakka. Luotta-
musta rakennettiin jälleen pohjalta ylöspäin. Tällä kertaa romahdusta ei kui-
tenkaan tullut. Pahimmat uhkaskenaariot eivät toteutuneet, ja Suomen länti-
set siteet vahvistuivat hiljalleen.  
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Olen keskittynyt tässä tutkimuksessa erityisesti vuosien 1958–62 kriisijaksoon 
ja länsivaltojen pyrkimykseen käännyttää Kekkosta länteen. Kekkosesta oli 
kertynyt vuosien saatossa epäileviä raportteja johtavien länsivaltojen ulkomi-
nisteriöiden ja edustustojen pöydille. Kun tähän yhdistettiin Kekkosen taipu-
minen yöpakkaskriisissä, huolestuttiin lännessä toden teolla. Kekkosen kat-
sottiin olevan neuvostojohtaja Nikita Hruštšovin vaikutuspiirissä ja uskovan, 
että Neuvostoliitto oli voitolla kylmässä sodassa. Suomen tilanne näytti niin 
huonolta, että lännessä käynnistettiin laaja vaikuttamisoperaatio. Se osoittaa, 
että länsivallat näkivät Kekkosen ratkaisevan tärkeänä henkilönä koko Suo-
men tulevaisuudelle. 

Vaikuttamisen voi jakaa karkeasti neljään pääosaan. Läntiset suurlähetti-
läät ryhtyivät pitämään tiivistä yhteyttä Kekkoseen, presidentti kutsuttiin län-
tisiin pääkaupunkeihin vierailulle ja Suomeen ryhdyttiin tuomaan korkeita 
läntisiä vieraita. Lisäksi johtavat läntiset suurvallat ryhtyivät toimittamaan 
Kekkoselle luottamuksellisia tietoja salaisten kanavien kautta. Kyse oli infor-
maatiovaikuttamisesta, jossa tiedustelutiedolla oli merkittävä rooli. Keskeisiä 
toimijoita vaikuttamisoperaatiossa olivat Britannian ja Yhdysvaltain Helsin-
gin-suurlähettiläät, erityisesti Britannian Douglas Busk. Länsivaltojen lähetys-
töt tekivät läheistä yhteistyötä ja koordinoivat toimintaa keskenään. Keväällä 
1961 myös Yhdysvaltain ja Britannian ulkoministeriöt ryhtyivät yhdessä 
suunnittelemaan Suomeen vaikuttamista Washingtonissa. 

Britit suhtautuivat Kekkoseen myötämielisemmin kuin amerikkalaiset. 
Yhtenä osoituksena tästä Britannian hallitus avasi Rex Bosleyn kautta salaisen 
kanavan Kekkoseen jo vuonna 1957. Tarkoituksena oli toimittaa presidentille 
luottamuksellista poliittista informaatiota. Samassa yhteydessä suurlähettiläs 
Michael J. Creswellin oli tarkoitus ryhtyä tapaamaan Kekkosta epävirallisesti. 
Ilmeisesti tiedonvaihto ei kuitenkaan lähtenyt kunnolla käyntiin, sillä sitä hoi-
taneet Bosley ja Creswell siirtyivät pois Suomesta. Kanava avattiin uudelleen 
syksyllä 1959. Samana vuonna myös amerikkalaiset olivat avanneet epäviral-
lisen kanavan Kekkoseen ja ryhtyneet toimittamaan salaisia tiedusteluanalyy-
seja. 

Vierailukutsujen järjestäminen Kekkoselle Lontooseen ja Washingtoniin 
vaati suurlähettiläiltä ponnisteluita. Kun Kekkosesta oli lähetetty riittävästi 
huolestuneita raportteja, saivat Britannian Douglas Busk ja Yhdysvaltain Ed-
son O. Sessions lopulta omat ulkoministeriönsä ymmärtämään kutsumisen 
tarpeellisuuden.  

Vuoden 1961 vierailut Lontooseen ja Washingtoniin olivat molemmat his-
toriallisia tapahtumia. Kekkonen pääsi keskustelemaan suoraan läntisten val-
tiojohtajien kanssa ja selostamaan ulkopolitiikkaansa. Läntisten päättäjien 
kuva Kekkosesta ei perustunut enää pelkkiin diplomaattien kautta raportoi-
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tuihin toisen tai kolmannen käden kertomuksiin, vaan henkilökohtaiseen ta-
paamiseen. Suomen asema sai lännessä näkyvyyttä ja ymmärrystä. Molem-
mat länsivallat tunnustivat Suomen puolueettomuuspolitiikan. Vierailuilla 
näkyi myös lännen pyrkimys oikaista Kekkosen vinoutunutta ajattelua ja va-
kuuttaa hänet siitä, että länsi ei ollut häviämässä kylmää sotaa.  

Kekkosella itsellään oli johtavista länsivalloista paremmat suhteet Britan-
niaan, jossa hän oli käynyt pariin kertaan jo ennen presidenttikauttaan. Kek-
konen teki 1950-luvun alkupuoliskolla selviä aloitteita Britannian suuntaan, 
joiden tarkoituksena oli epäilemättä parantaa yhteydenpitoa länteen. Sellai-
nen oli esimerkiksi osallistuminen kuningatar Elisabetin kruunajaisiin 
vuonna 1953. Suhdetta Yhdysvaltoihin puolestaan leimasi molemminpuoli-
nen epäluulo. Kekkonen oli tietoinen siitä, että hänen vastustajansa olivat on-
nistuneet mustamaalaamaan häntä erityisesti amerikkalaisille. 

Kekkosen suhtautuminen läntisiin, varsinkin amerikkalaisiin, diplomaat-
teihin oli leimallisen nuivaa ja vastentahtoista. Yhdysvaltain suurlähettiläistä 
John D. Hickerson oli ”hölmö” ja Bernard Gufler ”luvattoman typerä”. Vara-
presidentti Lyndon B. Johnsonkin oli ”naiivi ja hölmö mies”. Yksi poikkeus 
näyttää olleen Edson O. Sessions, jota Kekkonen kuvaili ”viisaaksi mie-
heksi”.1709 

Pääsyy nuivaan suhtautumiseen lienee ollut se, että Kekkonen koki länsi-
valtojen puuttuvan Suomen asioihin eikä katsonut diplomaattien ymmärtä-
vän Suomen asemaa. Kenties sekin vaikutti, että hän oli neuvostosuhteissa to-
dennut diplomaattilinjan kanssa toiminnan tehottomaksi. Asioita pystyi edis-
tämään paremmin KGB:n edustajien kanssa. Vielä parempi oli pyrkiä hoita-
maan asiat henkilökohtaisesti mahdollisimman korkean neuvostojohtajan 
kanssa, oli se sitten Hruštšov tai Kosygin. Samaa taipumusta on nähtävissä 
länsisuhteissa. Kekkonen halusi päästä tapaamaan henkilökohtaisesti presi-
denttejä ja pääministereitä, kuten Eisenhoweria, Kennedyä ja Macmillania. 
Tiedustelukanava Lontooseen kulki tarvittaessa Rex Bosleyn kautta, joskaan 
yhteys ei ollut varsinkaan ensimmäisellä presidenttikaudella yhtä tiivis kuin 
KGB:n kanssa. 
 
Salaisen kanavan käyttöön kytkeytyivät IRD:n operaatiot Thread ja Elder. Bri-
tit olivat toimittaneet Kekkoselle IRD:n tuottamaa aineistoa jo 1950-luvun pää-
ministerivuosista lähtien. 1960-luvun taitteessa IRD käynnisti uuden propa-
gandaoperaation, jossa se toimitti valikoidulle joukolle valtiojohtajia henkilö-
kohtaisesti räätälöityä informaatioaineistoa. Kyse oli tiedustelun kautta han-
kituista tiedoista, joiden piti olla niin tulenarkoja, etteivät valtionpäämiehen 
tasoiset kohteet saisi vastaavia tietoja muualta. Britit pyrkivät rakentamaan 

 
1709 Kekkosen pvk. 1.12.1961. 
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syvää luottamussuhdetta kohdehenkilöihin. Tavoitteena oli, että tarpeen vaa-
tiessa he pystyivät vaikuttamaan kohdehenkilöiden ajatteluun. Kekkonen oli 
yksi operaation tärkeimmistä kohteista. 

Kansainvälisen vertailukohdan brittien vaikutusyrityksille tarjoaa Intia ja 
sen pääministeri Jawaharlar Nehru, joka Kekkosen tapaan tasapainoili länsi- 
ja itäblokkien välisellä harmaalla vyöhykkeellä. Sekä Suomessa että Intiassa 
britit pyrkivät torjumaan Neuvostoliiton propagandaa ja toimittivat valtion-
päämiehille IRD:n aineistoa useiden vuosien ajan. Tiedustelupalveluilla oli 
keskeinen rooli yhteydenpidossa niin Kekkosen kuin Nehrunkin kohdalla. 

On perusteltua kysyä, kuinka paljon presidentti Kekkonen ymmärsi brit-
tien hänelle toimittamasta englanninkielisestä aineistosta, ellei hän käännättä-
nyt papereita suomeksi. Tiedot Kekkosen kielitaidosta ovat ristiriitaisia. Al-
kuvuodesta 1961 Tamminiemeen saapui brittiläinen John Haycraft opetta-
maan presidenttiparille englantia. Lähdeaineisto ei kerro, mistä idea kielen-
opettajan palkkaamiseen oli lähtöisin, mutta opettaja järjestettiin Kekkoselle 
Foreign Officen avustuksella. Ilmeisesti Kekkonen halusi todella oppia puhu-
maan englantia ennen vierailujaan Lontooseen ja Washingtoniin. Kenties bri-
titkin olivat havahtuneet siihen, ettei presidentti välttämättä ymmärtänyt hei-
dän toimittamiaan papereita. Kyse lienee ollut myös Kekkosen läntisten sitei-
den vahvistamisesta. Haycraft sai opetustehtävän lisäksi toimeksiannon tark-
kailla Kekkosta ja raportoida havainnoistaan Lontooseen. Haycraftin laatima 
muistio oli harvinaisen osuva kuvaus presidentistä, joten britit saivat käyt-
töönsä tuoreen ja tarkan analyysin vaikuttamisoperaationsa kohteesta. 
 
Useat lähteet osoittavat, että Urho Kekkosen huomio kiinnittyi yöpakkasten 
jälkeen 1960-luvun taitteessa aiempaa enemmän länteen. Hän kutsui läntisiä 
valtiojohtajia Suomeen ja pyrki saamaan itselleen kutsun Washingtoniin. Kek-
konen oli tietoinen epäluottamuksestaan länsivalloissa ja ymmärsi, että Suomi 
oli riippuvainen läntisistä kauppasuhteistaan. Länsiyhteyttä ei saanut laimin-
lyödä. 

Ei voi olla sattumaa, että käänne länteen tapahtui samaan aikaan, kun län-
sivallat avasivat salaiset kanavat ja niiden suurlähettiläät ryhtyivät tiivistä-
mään epävirallista yhteydenpitoaan Kekkoseen. Vaikka Kekkonen ei olisi ym-
märtänyt paljoakaan hänelle toimitetuista papereista, pelkästään niiden toi-
mittaminen salaisen kanavan kautta osoitti luottamusta. Vaikka presidentti ei 
näytä erityisesti arvostaneen läntisiä suurlähettiläitä, rohkaisi heidän yhtey-
denpitonsa tekemään aloitteita myös toiseen suuntaan. Länsi näyttääkin on-
nistuneen osoittamaan, että Kekkosta pidettiin tärkeänä ja häneen luotettiin. 
Kekkonen halusi lähentyä länttä, kun siihen näytti viimein avautuneen tilai-
suus. Tästä osoituksena on myös intensiivinen englannin opiskelu ennen tär-
keitä vierailuja. Foreign Officessa riemuittiin syystä, kun brittiopettaja saatiin 
Kekkosen lähipiiriin. 
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IRD:n valmistelemien räätälöityjen papereiden tai muiden brittien Kekko-
selle toimittamien tiedustelutietojen merkityksen arvioiminen on jälkikäteen 
vaikeaa. Yksittäisillä tiedoilla tuskin oli suurempaa merkitystä, mutta sään-
nöllisellä tietovirralla saattoi olla huomattavaakin vaikutusta, kuten Kimmo 
Rentola on luonnehtinut tiedustelutiedon merkitystä ylipäätään.1710 

Läntiset suurlähettiläät eivät kuitenkaan itse nähneet toimintaansa onnis-
tuneena. He olisivat halunneet kääntää koko Suomen ulkopolitiikan suunnan. 
Kuitenkaan mikään heidän sanomansa tai tekemänsä ei muuttanut Kekkosen 
ulkopoliittisen ajattelun peruslinjaa, eikä Suomen maantieteellisestä sijain-
nista ja YYA-sopimuksesta seuranneita geopoliittisia realiteetteja. 

Länsidiplomaattien savotta ei ollut kadehdittava, ja turhautumisen ym-
märtää. Britannialla ja Yhdysvalloilla oli Suomen suhteen kovin niukasti vai-
kutusmahdollisuuksia verrattuna Neuvostoliittoon. Heillä ei ollut mahdolli-
suuksia kilpailuttaa suomalaisia poliitikkoja eikä Suomea voinut kammeta 
lännen puolelle. Lähinnä oli yritettävä estää sitä liukumasta itään. Brittien 
asema oli vielä amerikkalaisiakin huonompi, sillä hiipuvalla entisellä suurval-
lalla ei ollut edes taloudellisia resursseja Suomen auttamiseksi.1711  

Lännettäminen ei luonnollisestikaan rajoittunut ainoastaan Kekkoseen, 
vaan Suomen länsiyhteyksiä pyrittiin vahvistamaan monella eri rintamalla. 
Siihen liittyi muun muassa Suomen integroiminen läntisiin talousjärjestöihin, 
suhteiden rakentaminen sotilasjohtoon ja kulttuuridiplomatian monet muo-
dot Asla- ja Fulbright-vaihto-ohjelmista lähtien. 

Suomi ei kuitenkaan ollut läntisten suurvaltojen tärkeyslistalla kärkisijalla. 
Neuvostoliitto ja kommunismin vaara tekivät siitä kiinnostavan. Suomen lui-
suminen itäblokkiin oli estettävä, kunhan se ei tullut liian kalliiksi. Toisaalta 
Suomi olisi voitu tarpeen vaatiessa myös uhrata, kunhan hinta olisi ollut riit-
tävän hyvä. Ruotsin houkutteleminen Natoon olisi saattanut olla tällainen. 
Suomi oli kuin rivisotilas kylmän sodan shakkipöydällä, kuten Vesa Vares on 
osuvasti luonnehtinut.1712 

Läntisten diplomaattien epäilevä ja vastenmielinen suhtautuminen Kekko-
seen saattaa vaikuttaa jälkikäteen tarkasteltuna naiivilta ja ristiriitaiselta. Kek-
konen oli monessa yhteydessä arvioitu kyvykkäimmäksi suomalaiseksi polii-
tikoksi, mutta samaan aikaan hänen ei uskottu ymmärtävän kommunismin 
vaaroja. Kekkonen oli korkeasti koulutettu ja entinen sisäministeri, ja hän oli 
tehnyt pitkän työuran kommunisteja tutkineessa salaisessa poliisissa. Hän jos 
kuka oli perillä kommunistien maanalaisesta toiminnasta ja sen vaaroista. 
Lännessä ei tosin ilmeisesti tiedetty Kekkosen menneisyydestä Etsivässä kes-

 
1710 Rentola 2009b, 5. 
1711 Vares, 188–189. 
1712 Sama, 186. 
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kuspoliisissa. Läntiset tarkkailijat eivät usein myöskään tuntuneet ymmärtä-
vän Suomen geopoliittista asemaa Neuvostoliiton kyljessä hävittyjen sotien 
jälkeen. 

On kuitenkin syytä huomioida, että läntiset diplomaatit elivät keskellä kyl-
män sodan maailmaa ja kahden ideologian suurta taistelua. Kekkosen ulko-
politiikka oli pienen valtion kansallista eloonjäämistaistelua, mutta lännessä 
asioita katsottiin toisesta perspektiivistä. Länsivallat pyrkivät yhdessä estä-
mään kommunismin leviämistä. Tässä taistelussa kaikki muu politiikka oli 
omiaan heikentämään länsimaiden turvallisuutta. Kekkosen Neuvostoliittoa 
myötäilleen politiikan katsottiin olevan ennen pitkää vahingoksi kaikille län-
tisille maille, myös Suomen kaltaisille.1713 

Erityisen kriittisesti Kekkoseen suhtauduttiin läntisten diplomaattien Hel-
singistä lähettämissä raporteissa. Ilmiön taustalla vaikuttanee useampia syitä. 
Suurlähettiläiden lähteet olivat rajallisemmat kuin Lontoossa ja Washingto-
nissa, jonne koostettiin tietoja eri puolilta maailmaa. Helsingissä läntiset dip-
lomaatit näyttävät pitäneen yhteyttä pääasiassa Kekkosen poliittisiin vastus-
tajiin, jotka mustamaalasivat presidenttiä parhaansa mukaan. Huomattavan 
kriittisesti Kekkoseen suhtautui Britannian suurlähettiläs Con O’Neill, jonka 
näkemykset ilmeisesti vaikuttivat laajemminkin läntisissä diplomaattipii-
reissä. Yöpakkasten ja noottikriisin yhteydessä länsidiplomaattien raportointi 
Suomesta näyttäytyy dramaattisempana kuin länsivaltojen ulkoministeriöissä 
ja tiedustelulaitoksissa laaditut analyysit. Tähänkin saattoivat vaikuttaa dip-
lomaattien oma tarkastelukulma ja heidän käyttämänsä lähteet. 
 
Kekkosen hyvin sujuneita läntisiä vierailuja Lontooseen ja Washingtoniin seu-
rasi vastoinkäymisiä, jotka näyttävät huuhdelleen tuoreet saavutukset viemä-
ristä alas. Neuvostoliiton jättämä nootti sai lännen pelkäämään Suomen itse-
näisyyden puolesta. Vaikka Suomi selvisi nootista lopulta kuivin jaloin, on-
nistui Moskova osoittamaan voimansa ja sen, että voisi halutessaan puuttua 
Suomen sisäisiin asioihin. 

Noottikriisi paljasti myös lännen salaisen kanavan kaksisuuntaisen käy-
tön. Pian Kekkosen Yhdysvalloista paluun jälkeen Suomeen lähetettiin tilan-
netta selvittämään presidentin vanha ystävä, todennäköisesti SIS:n Rex Bos-
ley. Tämä raportoi Kekkosen näkemykset tuoreeltaan länteen. Yhdysvaltain 
ja Britannian suurlähettiläiden rooliksi jäi rohkaista Kekkosta ennen Novo-
sibirskin neuvotteluja. 

Noottikriisi osoitti myös, miten Yhdysvaltain ja Britannian suhtautumiset 
Suomeen poikkesivat toisistaan. Brittien linja oli varovaisen pidättyväinen. 
Amerikkalaiset sen sijaan pyrkivät aktiivisesti tarjoamaan poliittista ja talou-
dellista tukeaan Suomelle, kuten olivat tehneet jo yöpakkasten aikana. Britit 

 
1713 Ruotsila, 227. 
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karsastivat amerikkalaisten lähestymistapaa, koska arvelivat sen ainoastaan 
aiheuttavan Kekkoselle lisää päänvaivaa, niin kuin sitten kävikin. 

Noottikriisi alleviivasi Suomen heikkoa asemaa Neuvostoliiton naapu-
rissa, mutta Kekkosen maine ei vielä siinä kolhiintunut pahasti. Varsinkin al-
kuvaiheessa lännessä arvioitiin nootin tavoitteiden kohdistuvan Suomen ul-
kopuolelle. Paljon pahemmin Kekkosen maineen romutti Helsingin kautta 
länteen loikannut KGB-majuri Anatoli Golitsyn. Tämä väitti KGB:n tunkeutu-
neen syvälle Suomen hallitusvallan sisälle ja Kekkosen olevan Neuvostoliiton 
vaikuttaja-agentti. Golitsynin mukaan Neuvostoliiton antamaan noottiin liit-
tyvä strategia olisi muokattu etukäteen yhdessä presidentti Kekkosen 
kanssa.1714 Lännessä Golitsynin väitteet otettiin vakavasti ja suhtautuminen 
Kekkoseen näyttää kääntyneen voimakkaan kriittiseksi. Kekkoselle toimitet-
tujen tietojen pelättiin päätyvän neuvostoliittolaisille. Britit jopa pohtivat sa-
laisen kanavan käyttöä niin, että Kekkosen kautta Neuvostoliitolle vuodettai-
siin tietoja harhautustarkoituksessa.  

Aiemmin on saatettu ajatella, että noottikriisi olisi herättänyt lännessä epä-
luuloja Kekkosta ja Suomea kohtaan. Näyttää kuitenkin siltä, että kriisi itses-
sään aiheutti vain pienen kytevän palon, johon Golitsynin väitteet osuivat 
kuin kanisterillinen bensaa. Britannian suurlähettilään Con O’Neillin näke-
mys noottikriisistä muuttui lyhyessä ajassa loikkauksen jälkeen. Hänen seu-
raajansa Anthony Lambertin raporteissa Kekkonen maalattiin jo pirusta seu-
raavaksi. Muutoksen taustalla olivat epäilemättä juuri Golitsynin kertomuk-
set. 

Suomeen väkisin työnnetty kommunistinen nuorisofestivaali muutti ke-
sällä 1962 Helsingin hetkellisesti kylmän sodan propagandan taistelukentäksi. 
Johtavat länsivallat häiritsivät parhaansa mukaan festivaalin valmisteluja ja 
painostivat suomalaispäättäjiä estämään sen järjestämisen. Britit hyödynsivät 
tässä myös salaista kanavaa presidentti Kekkoseen. Britit ja festivaalin suoma-
laiset vastustajat toimivat läheisessä yhteistyössä. Suomalaiset saivat briteiltä 
suunnitelmia ja tietoa käytännön vastatoimiin sekä konkreettista apua niiden 
toteuttamiseen. Länsivallat toteuttivat Helsingissä myös mustan propagan-
dan operaatioita – ilmeisesti kertomatta niistä suomalaisille. Lisäksi festivaa-
lille lähetettiin iso joukko värvättyjä soluttautujia, joiden tehtävänä oli levittää 
läntistä propagandaa. 

Uusista huolenaiheista huolimatta länsivallat eivät heittäneet hanskoja tis-
kiin Suomen suhteen. Työtä Suomen ja Kekkosen läntisten sidosten vahvista-
miseksi jatkettiin, joskin aiempaa varovaisemmin. Länsivaltojen suurlähetti-
läät pitivät Kekkoseen yhteyttä ja tapasivat häntä. Kekkoselle toimitettiin in-
formaatiota salaisten kanavien kautta. Suomessa vieraili ennennäkemättömän 
korkeita läntisiä arvovieraita, kuten Yhdysvaltain varapresidentti Lyndon B. 

 
1714 Rentola 2009a, 34. 
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Johnson ja Britannian pääministeri Harold Macmillan. Kekkonen itse vieraili 
Ranskassa ja löysi Charles de Gaullesta samanmielisen valtiojohtajan. Brittien 
salaisen kanavan ylläpitovastuu näyttää siirtyneen vuonna 1963 pääasiassa 
Rex Bosleylle, joka pääsi asemapaikastaan Oslosta käsin usein vierailemaan 
Suomessa. Bosley toimitti Kekkoselle brittien tiedustelutietoja sekä suullisesti 
että kirjallisesti. Samalla hän sai Kekkoselta ja oletettavasti myös muilta kon-
takteiltaan tuoreimmat tiedot Suomen tapahtumista. Arvo Pentin päällikkö-
kaudella 1970-luvulla brittien tiedusteluanalyysit alkoivat kulkea Kekkoselle 
alkuperäiskappaleina suojelupoliisin kautta. 

Lännen pahimmat uhkaskenaariot eivät toteutuneet Suomessa. Voimalla 
revennyt luottamuksen kuilu alkoi hiljalleen kuroutua umpeen. 1960-luvun 
kuluessa Kekkosen pitkään tekemä työ Suomen puolueettomuuden puolesta 
alkoi kantaa hedelmää. Lännessä alettiin myös ymmärtää paremmin Kekko-
sen ulkopoliittista linjaa ja ajattelua, vaikka sitä ei aina hyvällä katsottukaan. 
Tämä tuli esille Yhdysvaltain lähetystössä laaditussa perusteellisessa Kek-
kosta ja tämän ajattelua kuvaavassa tutkielmassa, jonka amerikkalaiset jakoi-
vat myös brittien käyttöön. 

Kekkonen ryhtyi vahvistamaan Suomen puolueettomuuspolitiikkaa julki-
silla aloitteilla. Hän esitti ydinaseettoman vyöhykkeen luomista Pohjolaan ja 
kritisoi suunnitelmia Länsi-Saksan aseistamiseksi. Kekkosen kolmatta presi-
denttikautta leimasivat kansainväliset hankkeet. Suomi ryhtyi ajamaan Eu-
roopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssia ja onnistui turvaamaan elintär-
keät kauppasuhteet länteen EEC-vapaakauppasopimuksella. 

Lännessä epäiltiin, että Kekkosen aloitteet olivat Moskovasta lähtöisin, 
mikä myös piti paikkansa. Samaan aikaan kuitenkin ymmärrettiin, että Suomi 
pyrki niillä rakentamaan omaa liikkumatilaansa lännen suuntaan. Esitykset 
opittiin näkemään välttämättömänä pahana. Neuvostoliitto ei voinut kaven-
taa Suomen puolueettomuutta liikaa, koska tarvitsi puolueetonta Suomea tu-
kemaan omia aloitteitaan. Kekkonen saattoi itsekin vihjata, että olisi teke-
mässä pian jotain, josta lännessä ei pidettäisi. Samalla Kekkonen pyrki käyttä-
mään aloitteita vipuvartena Neuvostoliiton suuntaan, mikä tuli hyvin esille 
esimerkiksi Etyk-prosessin aikana. Lännessä tämä ymmärrettiin, ja sille annet-
tiin arvoa. Kekkonen onnistui pitkäaikaisissa ulkopolitiikan tavoitteissaan. 
Suomi säilyi itsenäisenä, koska siitä oli Neuvostoliitolle enemmän hyötyä sel-
laisena kuin miehitettynä. Suomi onnistui pysymään mukana läntisen Euroo-
pan taloudellisessa integraatiossa. Ensin järjesteltiin suhde Eftaan ja myöhem-
min EEC:hen. Näin turvattiin tärkeät läntiset kauppasuhteet ja kilpailukyky. 

Kekkosen vaaran vuosina solmimat suhteet brittiläisten tiedustelu-upsee-
reiden Rex Bosleyn ja James H. Magillin kanssa säilyivät läheisinä läpi vuosi-
kymmenten. Britannian vientiteollisuuden palveluksessa Magill kävi liike-
matkoillaan Suomessa tapaamassa Kekkosta ja lobbaamassa milloin ydinvoi-
malaa, milloin suihkukoneita. Bosley puolestaan nousi urallaan merkittävään 
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asemaan SIS:ssä. Hän oli avainroolissa, kun suojelupoliisi ja Suomen sotilas-
tiedustelu avasivat suhteita länteen. Bosley hoiti myös Britannian ulkomaan-
tiedustelun luultavasti kaikkein tärkeintä kontaktia pohjoisessa eli Kekkosta 
itseään. Bosleyn kautta kulkivat presidentin viestit Lontooseen, mutta samaan 
aikaan myös britit toimittivat Kekkoselle luottamuksellista informaatiota län-
nestä. 

11.3 LOPPU 

Viskistä se alkoi, ja viskiin se myös päättyi. 
Viskiä juotiin, kun Urho Kekkonen tutustui sota-aikana Tukholmassa Yh-

dysvaltain tiedustelupalvelun Wilho Tikanderiin. ”Tikanderin luona whis-
kyllä”, luki taskukalenterissa 8. elokuuta 1943. 

Viskiä juotiin, kun Kekkonen ystävystyi tiedustelu-upseereiden James H. 
Magillin ja Rex Bosleyn kanssa hirvijahdissa Evon metsäkoululla lokakuun 
lopulla 1945. 

Kuten Bosley ja Magill, myös viski on kotoisin Britteinsaarilta. Varhaisim-
mat maininnat sen valmistuksesta ovat 1400-luvun lopulta. Nimi tulee gaelin 
kielen sanoista uisge beatha eli elämän vesi, latinaksi aqua vitae. Uisge beatha al-
koi vähitellen 1600-luvulla taipua englanninkieliseen muotoon usky, uiskie ja 
whiskie. Brittein-saarilta viski levisi ympäri maailman.1715 

Viskiä juotiin, kun Bosley osallistui hallitustunnusteluihin Kekkosten 
asunnolla Kampinkadulla keväällä 1946. 

”Se oli silloin, kun me olimme nuoria ja hulluja ja odotettiin, että maail-
manloppu tulee pian. Otettiin viskiä ja riskiä”, Bosley muisteli myöhemmin 
elämää vaaran vuosien Suomessa.1716 

Viskiä juotiin vuosien saatossa lukemattomat kerrat, kun Magill ja Bosley 
vierailivat presidentin virka-asunnossa Tamminiemessä.  

”Rex Bosley 5.5. aamiaisella luonani. Sama vanha veijari! Mutta naama oli 
vanhentunut! Hän tuli selvin päin, mutta juotin hänelle hänen minulle lahjoit-
tamaansa mallasviskiä ja poika lähti niin armottoman humalassa. Hyvä!!” 
merkitsi Kekkonen päiväkirjaansa 1976.1717 

Viskiä juotiin silloinkin, kun Parkinsonin tautia sairastava Rex Bosley vie-
raili viimeisen kerran vanhan ystävänsä luona Tamminiemessä vuonna 1977. 

Sen jälkeen kulki vain viski. 
 

 

 
1715 Karlstén, 122–130. 
1716 Bosley (haastattelu). MTA. 
1717 Kekkosen pvk. 4.5.1976. 
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